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Kas té lyok és kas tély la kók - sor sok

Ka ta lin pusz ta
Ne he zen ha lad a ba tár, bár négy ló húz za, a ke re kek mind un ta -

lan a ho mok ba süllyed nek, a ko csis hasz ta lan csap kod ja hosszú
os to rá val az erõl kö dõ, fá radt lo vak há tát. Az uta sok el un ják a las -
sú ha la dást, lóra ül nek tü rel met len sé gük ben, lát ni akar ják mi e -
lébb újon nan ka pott bir to ku kat. Sze líd dom bok, er dõk kö zött ha -
lad nak, a te rü let pusz ta, el ha gya tott, a határ mûveletlen, emberrel
alig találkoznak.

Er re fe lé a la kos ság szin te ki pusz tult a tö rö kök ki ûzé sé nek éve -
i ben, majd a ku ruc há bo rú ban. A négy mil li ót sem éri el, pe dig Má -
tyás ko rá ban en nél szá mo sab ban él tek a ma gyar ki rály ság ban.
Meg kez dõ dött már a nagy mér té kû be te le pí tés, fõ leg a bi ro da lom
svá bok lak ta vi dé ke i rõl, alig ha nem uta sa ink õsei is így ke rül tek
Gyõr kör nyé ké re ko ráb ban. A ne mes sé get még ap juk, Gindl(y)
Ur bán Fü löp kap ta 1678-ban I. Li pót csá szár tól, az ud var mél tá -
nyol ta, hogy a jó nevû Gindly Ur bán tõ zsér meg bíz ha tó szál lí tó ja
volt az örök ké éhes had se reg nek. Ne mes sé gét az ak ko ri tör vé -
nyek sze rint ki is hir det ték Gyõr vár me gyé ben még az év feb ru ár
28-án. Li pót a tö rö kök ki ûzé se után Ma gyar or szág éle tét az ab -
szo lu tiz mus el vei sze rint irá nyí tot ta, úgy bánt az or szág gal, mint
meg hó dí tott tar to mánnyal: a va gyo nos ha za fi a kat ül döz te, ja va i -
kat el ko boz ta, föld je i ket hû ség ju ta lom ként hí ve i nek ado má nyoz -
ta. Er dély is a fe je de lem ség meg szûn té vel az ab szo lu tiz mus szel -
le mé ben kor mány zott tar to mány lett. Li pót, bir tok po li ti ká já nak
meg fe le lõ en, a ma gyar föld te rü le tek kel mint ha di zsák mánnyal
ren del ke zett: ha az ere de ti tu laj do no sok nem tud ták ado mány le -
ve lü ket fel mu tat ni vagy tu laj don jo gu kat más mó don bi zo nyí ta ni,
el veszt het ték bir to ku kat. En nek kö vet kez té ben egész te rü le tek
bir tok szer ke ze te vál to zott meg, de a fo lya ma tos és nagy ará nyú
be te le pí tés, be köl tö zés ha tá sá ra a né pes ség et ni kai képe is vál to -
zott. Fõ leg a XVI II. szá zad má so dik fe lé ben, Li pót utó da i nak, I.
Jó zsef nek, III. Ká roly nak, majd 1740-tõl Má ria Te ré zi á nak ide jé -
ben, ami kor a Bán ság, a Bács ka, a Duna mel lé ke is a be te le pí té sek 
kö vet kez té ben pá rat lan nép es ség nö ve ke dést mu tat. (A szá zad vé -
gé re a la kos ság lét szá ma el éri a 9,3 mil li ót, az et ni ku mi ará nyok
vég le ge sen a nem ma gya rok ja vá ra dõl nek el a Kár pát-me den cé -
ben.) A Gind lyek nem csak ne mes sé get, de III. Ká roly tól
1730-ban „de pusz ta Ten ge lic” elõ ne vet is kap tak, ado má nyul
Me di na hely sé get, va la mint Ten ge lic, Apá ti, Hid ja, Híd vég, Bi -
kád pusz tá kat. Eze ket jöt tek most meg te kin te ni, gaz da sá gu kat be -
in dí ta ni. Ez idõ ben a Hegy hát fe lõ li ol da lon szor gos né me tek már

új te le pü lé se i ket épít get ték, Fel sõ ná nát, Gyön köt, a Sár víz men -
tén pe dig ma gyar fal vak, pél dá ul Kaj dacs, az el me ne kült és
vissza te le pült la kó ik kal pró bál ták új éle tü ket be ren dez ni. A
Gindly- fi vé rek a Me zõ föld tá gas, rit kán la kott pusz tá i ra igye kez -
tek, hogy lét re hoz za nak Kö lesd kö rül egy etnikumát, esetenként
vallását is megváltoztató világot. Még lóháton ülnek, de lelki
szemeik elõtt már megjelennek a termelõ majorságok, felépítendõ 
kastélyok, udvarházak. Mert olyan kor volt ez, amikor szorgos
kezek a homokpusztákon is virágzó birtokokat teremtettek,
belelátták a lerombolt, kirabolt, feldúlt országba a gyarapodó
jövõt. Minden bizonnyal a Gindlyek is ilyenek voltak, Orbán és
Balázs néven magyarrá lett új birtokosok.

A Gindly csa lád né pes volt, fõ leg le ány gyer me ke ik vol tak,
vonz ot ták a ké rõ ket, így az tán év ti ze dek múl tán a ka pott bir tok
las san fel da ra bo ló dott, ho zo mány ként új tu laj do no sok ke zé be ke -
rült. Idõ köz ben új te le pü lé sek is lét re jöt tek a tér ség ben, pél dá ul
Szed res, mely ép pen a se lyem her nyó te nyész tés nek kö szön het te
lé tét. A ki ala kult új bir tok köz pon tok ban kas té lyok, kú ri ák épül -
tek. Fel sõ ten ge li cen volt a csa lád elsõ köz pont ja, kas té lyu kat a
XVI II. szá zad elsõ fe lé ben épí tet ték, majd több szö ri át épí tés után, 
ami kor utol só tu laj do no sa, Gindly An tal meg halt, a Be nyovsz ky
csa lá dé lett. Kö zép ten ge li cet Gindly Ka ta lin fér je, Csa pó Dá ni el
kap ta ho zo mány ként, a bir to kon már a XVI II. szá zad má so dik fe -
lé ben kú ria és egy ba rokk ká pol na ál lott. Ké sõbb, 1819-1820-ban
Pol lack Mi hály ter vei alap ján Csa pó Dániel építteti fel az új
kastélyt, melynek olyan híre volt a megyében, hogy mintául
szolgált az építendõ Tolna megyei kastélyokhoz.

Al só ten ge li cen is elõ ször a Gind lyek él tek, majd a ve lük ro ko -
ni kap cso lat ba ke rü lõ Bá rány csa lá dé lett a bir tok. Apáty-pusz ta
szin tén Gindly bir tok volt, ké sõbb a báró Bé sán csa lá dé, majd
utóbb Fi ath tu laj don lett. Kö zép híd vég ek lek ti kus kas té lyát már
az új tu laj do nos, a Bern ri e der csa lád épí tet te. Fel sõ híd vég ugyan -
csak ho zo mány-bir tok volt, a Gindly csa lád ba be nõ sült Hi e mer
le szár ma zot tak után a Je szensz ky csa lád ra szállt, majd - de ez már 
ép pen az ál la mo sí tás éve (1949) - rö vid ide ig a Bá rány csa lá dé.
Al só híd vé gen, új bir to ku kon szin tén a Je szensz ky ek épí tet tek
kas télyt, õk egyéb ként szá mos lá nyuk ré vén több bir to kot is kap -
tak ho zo mány ként a Gindly-ura da lom ból. Ké sõbb Jeszenszky
Kálmán az egyik leányáról, Katalinról elnevezett pusztán épít
kastélyt a XIX. században.
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Ugyan csak be nõ sü lés sel jön lét re a Be ze rédj csa lád tol nai ága
is, ami kor 1786-ban Be ze rédj Mi hály, Gyõr me gye al is pán ja fe le -
sé gül ve szi Gindly Ig nác le á nyát, Zsó fi át, aki igen gaz dag ho zo -
mányt vitt ebbe a há zas ság ba. Gindly Ig nác je len tõs va gyon nal
ren del ke zett, nem csu pán Gyõr vár me gyé ben, de Tol na me gyé -
ben is. Be ze rédj Mi hály a csa lá di va gyont je len tõs mér ték ben to -
vább gya ra pí tot ta a ho zo mánnyal, bir tok köz pont ja a ma Szed res -
hez tar to zó Hid ján volt. Szed rest a Be ze rédj csa lád leg hí re sebb
tag ja, Be ze rédj Ist ván ala pí tot ta 1836-ban. Hid jai kas té lyá ban
gyak ran meg for dul tak je les ven dé gek, a re form kor nagy jai, Deák
Fe renc, Batt hy ány La jos, Wes se lé nyi Mik lós. Fe le sé ge, Be ze rédj
Amá lia Hid ján 1828-ban is ko lát ala pí tott a job bágy gye re kek
számára, a kor ismert írója volt, kislánya számára írt könyve a
magyar irodalom egyik elsõ ifjúsági leányregénye volt.

Tol na vár me gye so ká ig õriz te a Gindly csa lád ne vét. 1907-ig
Ten ge lic te le pü lés neve Gindly-csa lád volt, majd Zi chy-pusz ta,
az tán Kis ten ge lic, vé gül 1931-tõl Ten ge lic nevet kapott. 

A XVI II. szá zad tól nem csak a fõ úri kas té lyok, de a kö zép-és
kis ne me si kú ri ák be ren de zé sé hez is hoz zá tar to zott az õsök port -
ré it be mu ta tó ga lé ria. Ezek a ké pek, a csa lád ala pí tó és a le szár ma -
zot tak port réi el sõ sor ban nem esz té ti kai él ményt kí ván tak nyúj ta -
ni, sok kal in kább a csa lád te kin té lyét vol tak hi va tot tak su gá roz ni.
Né mely csa lád igen gyor san emel ke dett a társadalmi ranglétrán, a
Gindly családhoz hasonlóan.

Ek ko ri ban Tol na vár me gye je les csa lád ja az Au gusz csa lád
volt. Idõs Au gusz An tal a XVI II. szá zad for du ló ján ke rült Szek -
szárd ra. Az õ nagy ap ja, Au gusz Imre Béri Ba logh Ádám uno ká -
ját, Ju li an nát vet te el fe le sé gül, ez zel a há zas ság gal igen nagy va -
gyon ke rült a csa lád tu laj do ná ba. Idõs Au gusz An tal elõ ször a
me gye szék hely pos ta bér lõ je volt, majd az ura da lom szol ga bí rá ja.
Fia, ifjú Au gusz An tal már 1843 után al is pán, a Habs burg- ház
híve, po li ti kai kar ri er je iga zán 1849 után ível fel fe lé, mi kor a Du -
nán túl nagy ré szét fel öle lõ Sop ron Ke rü let fõ is pán ja lesz. Deák
Fe renc ba rát ja ként a ki egye zés ide jén igen ko moly sze re pet kap,
köz ve tít az ural ko dó és Deák kö zött. Ek kor már nem szá mí tott,
hogy a csa lád fel me nõi kö zött a Habs burg-ház el len lá za dó ku ruc -
ge ne rá lis is volt. Mû velt, több nyel ven be szé lõ, ze ne ked ve lõ ne -
mes, 1850-ben bá rói mél tó sá got kap. Liszt Fe renc ba rát ja, az Eu -
ró pa-hí rû ze ne szer zõ négy szer lá to ga tott Szek szárd ra. A het ve nes 
évek re báró Au gusz An tal már Szent Ist ván-i és pá pai Krisz -
tus-rend vi té ze, a ma gyar ki rá lyi hely tar tó ta nács osz tály el nö ke, a
ma gyar or szág gyû lés fel sõ há zá nak rendes tagja. Legfiatalabb
leányát, Klárát gróf Sigray Fülöp veszi feleségül. Az õ leányuk,
Sigray Klára lesz 1898-ban báró Bauschlott-Schell József
felesége.

A Schell csa lád Fel vi dék rõl szár ma zott, Aba új-Tor na vár me -
gye je les ne me si csa lád ja volt. Bir to kuk Na gyi dán te rült el. Az ol -
va só kép ze le te fel idé zi Arany Já nos 1851-ben írt pél dát lan nép -
sze rû ség nek ör ven dõ mû vét, a klasszi kus hõs köl te mény pa ró di á -
ját, mely ben Arany va ló já ban a sza bad ság harc bu ká sát elõ idé zõ
hi bák és a ma gyar jel lem sza ti ri kus áb rá zo lá sát adja. A cse lek -
mény egy tör té nel mi epi zód: a XVI. szá zad ban a Sza po lyai párt -
ján álló Pe ré nyi ná dor Na gyi da vá rát a vaj da ve ze té sé vel ci gá -
nyok kal véd te. Na gyi da Kas sa kö ze lé ben van, hí res fõ úri kas té -
lyát a Csá ky-csa lád épí tet te, ve lük ke rül tek há zas ság ré vén ro kon -
ság ba a Ba usch lott-Schel lek. A Schell csa lád õse, Karl Lud wig
von Schell 1731-ben már bi ro dal mi bá rói cím bir to ko sa. A csa lá -
dot a kró ni kák 1632-ben em lí tik elõ ször, fél év szá zad múl va,
1695-tõl már bi ro dal mi ne me sek, elõ ne vük „Ed ler von Ba usch -
lott”. Tör té ne tük, fel emel ke dé sük a XIX. szá zad kö ze pén foly ta -
tó dik, ek kor már bá rói cím mel is gaz da god nak, ezt 1856-ban csá -
szá ri ren de let tel ho no sít ják. Itt, a na gyi dai csa lá di bir to kon szü le -
tett Schell Jó zsef 1868. au gusz tus 29-én, báró Schell Ru dolf és
má so dik fe le sé ge, gróf Pálf fy Er nesz tin gyer me ke ként.Schell Jó -
zsef a kas sai pre mont rei gim ná zi u mi ta nul má nyok után Pes ten

jogi vég zett sé get szer zett, majd fi a tal jo gász ként a val lás-és köz -
ok ta tás ügyi mi nisz té ri um ban köz szol gá la tot vál lalt. 1898-ban
vet te fe le sé gül Au gusz An tal uno ká ját, gróf Sig ray Klá rát, ott -
hagy ta a fõ vá ro si Szép ut cai pa lo tá ját, majd megvásárolta a
felesége által örökölt Augusz-birtokhoz közeli Katalinpusztát, a
Jeszenszkyek után Patay István tulajdonában levõ birtokot 140
ezer forintért. A birtok területe 520 hold volt, szántó, legelõ, erdõ,
szõlõ tartozott hozzá.

A bir tok ere de ti leg a Gindly Ba lá zsé volt 1730-ban, kas tély ek -
kor még nem állt raj ta. Egy II. Jó zsef ko ra be li tér ké pen, mely
1782-bõl szár ma zik, még csak Kö lesd, Ten ge lic és Híd vég pusz ta
je le nik meg, Ka ta lin pusz tát még nem tün te tik fel raj ta. Lát ni vi -
szont a ma jor sá gok rend sze rét: Kö zép híd vég, Tü kör ma jor, Pusz -
ta-Han gos stb. Je szensz ky Kál mán a lá nyá ról el ne ve zett bir to kon
épít ke zik, egy 1860-as ka tasz te ri tér ké pen már sze re pel a kas tély
egy ré sze, a kö zép sõ szárny 1866 után ké szült el. Schell Jó zsef a
kas télyt bõ ví te ni akar ja, a ter ve ket Dic zenty Lász ló szek szár di
épí tész nél ren de li meg, kisebb módosítások után el is fogadja. Az
építkezést 1910 augusztusára fejezik be.

Schell Jó zsef báró a vár me gyé be való köl tö zé se után a köz -
igaz ga tá si bi zott ság tag ja ként a köz élet lel kes, te vé keny tag ja
lesz, a bir to kát nagy hoz zá ér tés sel ve ze ti, a fe le sé ge ho zo má nya -
ként ka pott Au gusz-fé le szek szár di szõ lõ bir to kát igyek szik a
szek szár di bo rok jó hír ne vé nek meg fe le lõ en ke zel ni. Uta zá sai so -
rán bõ ví ti tu dá sát, gya ra pít ja mû velt sé gét, de leg fõ kép pen könyv -
tá rá ra ál doz so kat, kül föl dön könyv rit ka sá go kat vá sá rol. Nem
sejt he ti, hon nan is tud hat ná, hogy lesz idõ ezen a tá jon, e ha zá ban, 
ami kor a köny ve ket ér ték te len hol mi nak te kin tik, ami kor a me -
gye szer te ér té kes gyûj te mé nyét utó dai, hogy a pusz tu lás tól ment -
sék, fel ajánl ják a me gyei könyv tár nak, da an nak egy bá rói kas tély 
könyv tá ra nem kell, ki tud ja, mi lyen gon do la tok rej tõz nek ben ne.
A vissza fe lé tar tó tár sze ke rek tar tal má nak egy sze rû en nyoma
vész valaki vagy valakik kezén. Így semmisül meg a gyûjtemény,
a sok szeretettel, érdeklõdéssel, tudásvággyal egybegyûjtött
szellemi érték.

De ez a bar bár kor csak ké sõbb jön el, egye lõ re épül-szé pül a
kas tély és a bir tok, fel épül a kas tély ré sze ként a ká pol na is, mely -
ben min den va sár nap reg gel a kaj da csi plé bá nos mi sé zik a bir to -
kon élõk nek. Klá ra gróf nõ pe dig a kas tély park ban ter més kõ bõl
grot tát épít tet, ben ne Má ria-szo bor ral, aho vá ké sõbb, idõs ko rá -
ban is jár imád koz ni, unokáival virággal díszíteni a kis szentélyt.

Az ere de ti leg klasszi cis ta stí lus ban épült, ké sõbb áta la kí tott, a
szá zad for du ló íz lé sé nek meg fe le lõ, 4600 m2 alap te rü le tû kas tély
ha ma ro san a kör nyék elõ ke lõ tár sa sá gá nak ked velt ta lál ko zó he -
lye lett, ez el sõ sor ban a há zi gaz da egyé ni sé gé nek, vi lág lá tott sá -
gá nak volt kö szön he tõ. Az épü let fõ be já ra tá nál nagy mé re tû elõ -
szo ba fo gad ta a lá to ga tót. A fo lyo só nyu ga ti ol da lán vol tak a la -
kó szo bák: gye rek szo ba, há ló szo ba, ven dég-és inas szo ba, für dõ,
vé cék; a ke le ti ol da lon he lyez ked tek el a rep re zen ta tív he lyi sé -
gek: tá la ló, nagy ebéd lõ, pi pá zó, sza lon és a ha tal mas mé re tû
könyv tár szo ba. A ke le ti park ra tá gas te rasz nyí lott. A ká pol nát a
déli szárny ban épít tet te fel Schell Jó zsef. Az észa ki eme le tes
szárny ban há ló szo ba, ven dég szo ba, gye rek szo ba volt, dol go zó -
szo ba a báró ré szé re, für dõ, öl tö zõ szo ba. Mû vé szi ki vi te le zé sû
kan dal lók és cse rép kály hák áll tak a szo bák ban, a kor stí lu sát tük -
rö zõ bú to rok, tár gyak, lám pák (a vil lany vi lá gí tást csak 1950-ben,
az ál la mo sí tás után ve zet ték be a kas tély ba), fest mé nyek az épü let
fõ ne me si rang ját biz to sít ot ták. A kas télyt ha tal mas gon do zott
park vet te kö rül, rit ka fák, cser jék dí szí tet ték, ben ne für dõ me den -
ce, teniszpálya. Katalinpuszta a környezõ településektõl
viszonylag távol épült, így volt saját temetõje. Amikor Schell
József a birtokot megvásárolta, elsõ dolga volt, hogy iskolát
építtetett, tanítót fogadott.

Ez az idil li kör nye zet volt az ott ho na a két gyer mek nek, Má -
ria-Luj zá nak és Jó zsef An tal nak. Jó zsef ma gán ta ná ra He té nyi
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Ala jos pi a ris ta atya volt, a fiú ide gen nyel ve ket, re ál tár gya kat ta -
nult, majd éven ként a szek szár di gim ná zi um ban vizs gá zott le.
Gyer mek ko rá tól kezd ve von zot ta a ter mé szet, az erdõ, mezõ
szép sé ge, a nö vé nyek, ál la tok vi lá ga, va dá sza ti is me re te it nagy -
báty já tól, gróf Sig ray An tal tól ta nul ta. Ter mé szet sze re te te, az
erdõ nö vény-és ál lat vi lá gá nak meg fi gye lé se vált ké sõb bi mû vé szi 
pá lyá já nak for rá sá vá. Ez a Tol na me gyei ho mok vi lág volt a „mes -
te re”, rajz is ko lá ba nem járt, a ter mé szet tel való szo ros kap cso la ta
is mer tet te meg vele a fi nom vo na la kat, szí ne ket. A hú szas évek
vé gén már rend sze re sen je len tek meg ké pei tró fea ki ál lí tá so kon,
ekkoriban rövid ideig Szõnyi István tanítványa volt. 1931-ben
vadásztörténeteket tartalmazó kötete is megjelent Megint õsz lesz 
címen.

1919 ta va szán új és fé lel me tes sze lek fúj tak Ma gyar or szá gon,
a ki vér zett, ki ra bolt és meg cson kí tott or szág ban a Ma gyar Ta -
nács köz tár sa ság meg ala kí tá sá val ri asz tó új vi lág kör vo na lai bon -
ta koz tak ki. 1919. má jus 14-én a Tol na me gyei al is pá ni irat tár ban
a kö vet ke zõ ok mányt ik tat ták, a fel adó a Ma gyar Ta nács köz tár sa -
ság Nép jól éti Nép biz tos sá ga volt: „Va la mennyi Mun kás és Ka to -
na ta nács nak! Kér jük a me gye te rü le tén lévõ kas té lyok ról, volt
ura sá gi épü le tek rõl az alan ti ki mu ta tást ha la dék ta la nul ter jessze
be: az épü let he lye (já rás, köz ség, pusz ta), leg kö ze leb bi vas út ál lo -
más, az ál lo más tól való tá vol ság, a he lyi sé gek szá ma és mi nõ sé -
ge, je len leg mi lyen célt szol gál, ki ál tal la kott. Ezen ki mu ta tás a
Nép jól éti Nép biz tos ság gyer mek vé del mi fel ügye le ti cso port já nak, 
Bu da pes ten, I. ke rü let, Or szág ház utca 33/I. eme let-kül den dõ.
Elv tár si üd vöz let tel Pár tos Ist ván cso port ve ze tõ. Ha tár idõ 3
nap.”

Tol na vár me gye in té zõ bi zott sá gá tól, a Szo ci a li zá lá si Ügy osz -
tály tól Hor váth osz tály ve ze tõ meg le põ ké se de lem mel, csak jú ni -
us 3-án to váb bí tot ta az ira tot az il le té kes fa lu si ta ná csok hoz. Sok
te le pü lés rõl ha mar ér ke zett a vá lasz: „…köz sé günk te rü le tén kas -
tély vagy ura sá gi épü let nincs.” Eze ket a gyor san meg kül dött vá -
la szo kat szem lél ve, a kéz írást, alá írást szem ügy re véve az a be -
nyo más, hogy a vá laszt ál ta lá ban is ko lá zott kéz írta meg, az alá -
írás vi szont a he lyi Mun kás ta nács ne vé ben is ko lá zat lan, az írás -
ban gya kor lat lan kézé. A bony há di ak pél dá ul igen sa já to san ér tel -
me zik az uta sí tást, vissza kér dez nek, mi szá mít kas tély nak, ud var -
ház nak. Uzd bor jád ról ír ják: „Pon to sí tá so kat ké rünk, hogy me lyik
épü let esik a kas tély fo gal ma alá. Itt csu pán 4-5 szo bás pol gá ri la -
ká sok van nak.” Len gyel bõl je len tik: „Ez idõ sze rû leg e he lyi sé -
gek nagy ré sze, össze sen 60 szo ba az ál la mi böl csõ de ré szé re lett
le fog lal va.” E so rok író ja nem tud ja, hány böl csõ dé re jo go sult
kis gyer mek élt ek ko ri ban Len gyel ben, ne ta lán a kom mu niz mus
esz mé je sze rint a csa lá dok tól el vett kis gyer me ke ket kí ván ták vol -
na ott ne vel ni, ha lett vol na még rá ide jük. Si mon tor nyá ról a leg -
fon to sabb üze net: „Je len leg a Vö rös Had se reg gép pus kás tan fo -
lya ma van ben ne el he lyez ve.” Bi zo nyá ra na gyon igye kez tek,
hogy meg ta nul ja nak a pus ká val bán ni, bár nem tud hat ták, hogy
mind össze más fél hó nap juk van a bu ká sig.

Ter mé sze te sen, a Gindly-csa lád köz ség is sor ra ke rül, Fel sõ -
ten ge li cen Be nyovsz ky Re zsõ és csa lád ja la kik ek kor, Kö zép ten -
ge li cen Csa pó Vil mos és Csa pó Dá ni el, Kö zép híd vé gen Bern ri e -
der Jó zsef és nagy any ja, öz vegy Je szensz ky Ist ván né. Ka ta lin -
pusz tán a szo bák szá mát is meg ad va Schell Jó zsef és hat ta gú csa -
lád ja élt, ve lük Schell Pé ter és Pál, õk a báró na gyi dai uno ka -
öccsei, Gyu la báty já nak fiai, ép pen ott nya ral tak az össze írás ide -
jén. Az össze írás vé gén egy jegy zet áll: „Apá ti, Hid ja és Je ge nyés 
pusz ták kas té lyai az újon nan ala kí tott Szed res nagy köz ség hez
csa tol ván ezen ki mu ta tás ban nem vé tet tek fel.”

Az új ha ta lom mo hó sá ga nem is mer ha tárt, el akar ven ni min -
dent azok tól, akik nek van, va la mi ha mis, ide gen ide o ló gia ne vé -
ben új vi lág ren det ké szül te rem te ni. Van dol guk a vár me gyék ben,
vá ro sok ban, fal vak ban az új ha ta lom szol gá i nak: meg szá mol ni,

fel lel tá roz ni a szo bák, szek ré nyek, fi ó kok tar tal mát, Evõ esz közt,
öltönyt, alsónemût, ez maradhat, ezt visszük! 

Egy újabb al is pá ni irat ra ér ke zett vá lasz: „5873/III. 1919. sz.
ren de let re je len tem, hogy sem arany, sem ezüst ne mû nincs. A fe -
hér ne mû már be szál lít ta tott. Du na szent györgy, 1919. jú li us 4.”
Csak ta lál gat hat juk, hogy mit tar tal maz ha tott az a ren de let,
amely re a fen ti vá lasz ér ke zett. De íme, rö vi dí tett vál to za ta uta sí -
tás ra át ír va: „Tá vi rat va la mennyi köz ség nek. Tárgy: kas té lyok
arany, ezüst és fe hér ne mû jé nek be szol gál ta tá sa! Alá írás Hor -
váth, Szo ci a li zá ló dá si Ügy osz tály”

A Gindly-csa lád köz sé get ezút tal tá vi rat fi gyel mez te ti: „Fel hí -
vom, hogy a köz ség te rü le tén levõ kas té lyok be kül dé se tár gyá ban
f. év ápr. hó 17-én ki adott ren de let nek azon nal fe lel jen meg, vagy
a fenn for gó aka dályt je lent se. Szek szárd, 1919. évi má jus hó 2-án
XY el nök.” Ám itt is akad bi zony ta lan ság a vég re haj tók ré szé rõl.
Gyönk rõl ce ru zá val írott rö vid le vél ér ke zik az in té zõ bi zott ság -
nak: „118. ren de let pon tos vég re haj tá sa vé gett ké rek uta sí tást,
mely tár gyak te kint he tõk ér ték tár gyak nak.” Len gye len áp ri lis
30-án ké szült Ap po nyi Sán dor kas té lyá nak lel tá ra 164 ér ték tárgy -
ról, ék sze rek, mû tár gyak, bú to rok sze re pel nek a lis tán. A zá ra dék
köz li, hogy a tár gyak „az úgy ne ve zett ezüst kam rá ban be zá rat tak,
mely nek kul csa Ha u ser Já nos nak, mint a len gye li fa lu si ta nács
tag já nak át ada tott.” Úgy tû nik, kit alá lói a Ta nács köz tár sa ság lé -
tét a kö ve tõ ik be fek te tett fel tét len bi za lom ra ala poz ták.

A gya pai dr. Er dé lyi Al ad ár „szo ci a li zált bir to kán (te hát már
el vet ték) levõ la kás ban se a pán cél szek rény ben, se a la kás ban
arany-ezüst ér té ket nem ta lál tunk. A ru ha kész let nem ha lad ja túl
a ren de le ti leg en ge dé lye zett, vagy is fe jen ként a há rom öl tönyt.” 

De nincs itt vége még sem mi nek, bár né hány hét múl va az elv -
tár sak si et ve me ne kül nek majd nyu gat felé, ma guk kal szál lít va az
el kob zott ér té kek nagy ré szét; nincs vége, mert utó da ik 1947-ben
a si ker re való te kin tet tel mód sze re i ket meg is mét lik: „Elõ adói ív,
ik ta tó szám 14849/1947 Tol na vár me gye al is pán ja szá má ra: Az
ik tat vány tár gya: Egyes kas té lyok ada ta i nak be szer zé se, 1947. jú -
li us 28. Ha tár idõ: azon nal, igen sür gõs!”: „Jól éti cé lok ra igény -
be vé tel vé gett szük ség vol na Tol na vár me gye te rü le tén fek võ és a
föld bir tok re form vég re haj tá sa so rán igény be vett, de még nem jut -
ta tott kas té lyok ada ta i ra. Ci rá kon báró Mel co mess Gyu lá né 10
szo bás kas té lya 1 kat. hold park kal együtt szol gál hat na ily cé lo -
kat…” To váb bá so rol ja az elõ adói ív: Me di na, Ap po nyi-fé le 13
szo bás kas tély, Fi ath csa lád 12 szo bás kas té lya Szed re sen, me lyet
a csa lád ed dig még hasz nál ha tott. A me gye te rü le tén két Be ze -
rédj-kas télyt, Hid ját és Je ge nyés pusz tát, elõb bit már a he lyi föld -
mû ves szö vet ke zet bir tok ba is vet te, Je ge nyést pe dig a köz sé gi ál -
la mi is ko la ré szé re „meg sze rez te.” Ka ta lin pusz ta ek kor még két
év ha la dé kot ka pott.

De mind ez még csak ké sõbb lesz, egye lõ re a hú szas évek ben
va gyunk, Schell Má ria-Luj za ép pen férj hez ment 1923-ban gróf
Hal ler Ist ván hoz Er dély be, a Tor da-Ma ros vá sár hely köz ti Ke re -
lõ szent pá lon levõ Hal ler bir tok ra köl tö zött. Há zas sá guk ból két
gyer mek szü le tett, Hal ler Ilo na és Hal ler Géza, sor suk a ké sõb bi -
ek ben összefonódik a Schell család sorsával.

Schell Jó zsef még meg ér het te uno kái szü le té sét, örül he tett bir -
to ka szo lid gya ra po dá sá nak, ám a ko rán jövõ be teg ség nem en -
ged te ki mar ká ból, kül föl di gyó gyu lás ba ve tett re mé nye nem tel -
je sült. Bécs ben halt meg 1930. feb ru ár 22-én. A Tol na me gyei Új -
ság feb ru ár 23-i szá ma köz li nek ro lóg ját: „Báró Schell-Ba usch -
lott Jó zsef, csá szá ri és ki rá lyi ka ma rás, ka ta lin pusz tai föld bir to -
kos, Tol na vár me gye tör vény ha tó sá gá nak és köz igaz ga tá si bi zott -
sá gá nak tag ja szom bat este meg halt. Õszin te rész vét kö ve ti a le -
súj tó ese ményt, mert báró Schell Jó zse fet a vár me gye és Szek -
szárd kö zön sé gé nek nem csak meg ér de melt tisz te le te, ha nem
õszin te, me leg sze re te te is övez te. Élénk részt vett a vár me gye
ügye i nek in té zé sé ben, és ezen mû kö dé sé ben a leg tel je sebb igaz sá -
gos ság, jó szív és mél tá nyos ság min den irány ban min den kor
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meg nyi lat ko zott. A nem ze ti élet min den meg moz du lá sá val mé lyen 
együtt ér zett, és kul tu rá lis, va la mint egyéb té ren való kö te les sé ge -
i nek a tel je sí té sé ben épp úgy az el sõk kö zött volt, mint a jó té kony -
ko dás ban.”

Az Au gusz kas tély tor nyán – me lyet Schell báró Szek szárd vá -
ro sá nak ado má nyo zott –fe ke te zász lót len ge tett a szél.

Schell Jó zsef An tal 1938-ban vet te fe le sé gül gróf Wo rac zicz ky 
Jo han nát, az es kü võ a gyu lai Al más sy kas tély ban volt, a szer tar tás 
egyik fõ pap ja Apor Vil mos, aki ek kor Gyu lán apát plé bá nos. Ké -
sõbb gya ko ri ven dé ge volt a ka ta lin pusz tai kas tély nak, egé szen
1945 ta va szán Gyõr ben be kö vet ke zett  már tír ha lá lá ig. „Apor
püs pök re jól em lék szem, nem azért, mert min ket, lá nyo kat õ ke -
resz telt, ha nem mert ki sebb hú gom ke resz te lõ jén már négy éves
vol tam, ez Ka ta lin ban zaj lott má jus 10-én, egy szép ta va szi na -
pon. Õ na gyon ked ves volt hoz zánk, gyer me kek hez is, õr zök tõle
egy szép kis ka rá cso nyi ver ses köny vet, az õ de di ká ci ó já val.” –
em lé ke zik a püs pök re Schell Antónia. 

A gyu lai kas tély ere de ti leg a Wenck he im csa lá dé volt. (Ebbe a
kas tély ba kí sér ték az oro szok 1849. au gusz tus 12. után a vi lá go si
fegy ver le té tel hon véd tá bor no ka it, majd elv éve ol dal fegy ve re i ket 
is, fegy ve res kí sé ret tel Arad ra szál lít ot ták, és át ad ták õket az oszt -
rá kok nak. En nek a tra gi kus ma gyar tör té nel mi ese mény nek em lé -
ké re áll ma a gyu lai vár ol da lá ban egy szív szo rí tó em lék mû.) Gróf 
Al má sy Kál mán fe le sé ge, Wenck he im Má ria Ste fá nia ho zo má nya 
ré vén ke rült 1855 nya rán a kas tély az Al más sy ak bir to ká ba. Az
át épí tés után 1888-tól az Al más sy csa lád lak ta 1945-ig. Eb bõl a
há zas ság ból szü le tett Al má sy Dé nes 1863-ban Két egy há zán, a
csa lá di bir to kon, õ a ma is élõ Schel lek egyik déd ap ja. Fi a tal ko rá -
tól po li ti zált, örö kös fõ ren di házi tag, csá szá ri és ki rá lyi ka ma rás,
örö költ bir to kai Gyu la vá ron vol tak. Fe le sé ge gróf Ká ro lyi Gab ri -
el la (1869-1945), erõs tá ma sza fér jé nek és bir to kuk nak, és jó any -
ja szám ta lan gyer me kük nek. Egyik le á nyuk, Gab ri el la
(1892-1958, Kaj dacs) 1913-ban ment férj hez gróf Wo rac zicz ky
Já nos hoz (Jo hann Wo rac zicz ky von Pa bi entz). A Wo rac zicz ky
csa lád cseh szár ma zá sú volt, ma gyar rá lett, Já nos már Te mes mo -
nos to ron levõ bir to ku kon szü le tett. Az elsõ vi lág há bo rú ban halt
hõsi ha lált 1915. ok tó ber 9- én az orosz fron ton, az uk raj nai Kol -
ki ban. Fi a tal fe le sé ge öz ve gyen ma radt két apró gyer me ké vel,
kis lá nya, Jo han na apja ha lá lá nak évé ben szü le tett, báty ja, An tal
1914-ben. Ez a fi a tal öz vegy lesz majd Ka ta lin pusz tán uno ká i nak
bál vá nyo zott nagy ma má ja, aki osztozik a kajdacsi kény szer lak -
hely re került család sorsában, és ott leli meg végsõ nyughelyét,
mindenétõl kifosztva, de családja körében. Schell Antónia
1939-ben, Gabriella 1941-ben, Johanna 1943-ban született, Jó -
zsef öccsük pedig 1949-ben.

Ezek még a vi har elõt ti évek, nyu godt és biz ton sá gos az élet
Ka ta lin pusz tán. A fi a tal anya, Jo han na tár sa volt fér jé nek a fes té -
szet irán ti ra jon gás ban is, maga is fes tett, Aba No vák ta nít vány
volt. Mind ket ten fes tet tek, raj zol tak, ám mun ká ik nagy ré sze el -
pusz tult a há bo rú éveiben, illetve a kitelepítéskor.

Schell An tó nia, bár kis lány volt még ezek ben az évek ben, sok
min dent meg fi gyelt, szí ve sen idé zi fel gyer mek ko rá nak vi lá gát. A 
nagy apa ál tal ala pí tott is ko lá ban, mely egyet len osz tat lan osz tály -
ból állt, 20-30 gye rek ta nult a kör nyék be li pusz ták ról, a ta ní tó nõ
Bol la Jó zsef né volt, együtt ta ní tot ta a kas tély be li gye re ke ket a
pusz ta i ak gye re ke i vel. Min den csa lád nak volt úgy ne ve zett kon -
ven ci ós föld je, me lyet mun ká juk fe jé ben bé rel tek. A kas tély ban
dol go zott né hány asszony a pusz tai csa lá dok ból: sza kács nõ, kü -
lön szo ba lány a nagy ma má nak, Klá ra gróf nõ nek, inas a báró szol -
gá la tá ra. Ez Koz ma Jó zsef volt, le gen dás sze mély, még az öreg
báró vá lasz tot ta ki erre a fel adat ra. Az utol só sza kács nõ még a
kény szer lak hely re, Kaj dacs ra is el kí sér te a csa lá dot, ott mun kát
vál lalt az ál la mi gaz da ság ban, de ne kik is fõ zött. A kü lön bö zõ
házi mun ká kat is a pusz tai asszo nyok vé gez ték. Ti zen öt csa lád élt
a pusz tán, a cse léd la ká sok szo ba-kony há sak vol tak, egy-egy

hosszú épü let ben há rom ilyen la kás volt a kas tély park észa ki
részén túl, ott voltak az istállók, a gépmûhely, ko vács mû hely,
raktár is. Volt béres, csírás (tehenész), kocsis, parádéskocsis,
gépész, bognár, mindenes.

Ve lük élt a kas tély ban az apai nagy ma ma, báró Schell Jó zsef né 
Sig ray Klá ra, õ volt a kas tély iga zi úr nõ je, õ irá nyí tot ta a kas tély
éle tét, ve zet te a ház tar tást, szi go rú an õr kö dött a rend, a ha gyo má -
nyok fe lett. Az õ tu laj do na ma radt a szek szár di szõ lõ hegy (Elõ -
hegy), an nak ügye it is in téz te. Egy 1935-bõl való irat tá ri iro -
mány jegy zék ta nú sít ja, hogy víz mû vet ter ve zett épít tet ni a szõ lõ -
he gyen, mely nek ter ve ze tét az ak ko ri ren de le tek ér tel mé ben köz -
szem lé re ki tet ték a vá ro si pol gá rok szá má ra, akik ész re vé te le i ket
írás ban is be nyújt hat ták a vá ros há zán. A ter ve zett víz mû mun ká -
la ta it „a töb bi bir to kos tûr ni tar to zik.” Ám nem kel lett több, csak
más fél év ti zed, és nem csak az elõ he gyi szõ lõ tõl fosz tot ták meg a
csa lá dot…

A há bo rú éve i ben, ami kor a szov jet be vo nu lás alatt a gyu lai
Al más sy kas télyt tel je sen ki fosz tot ták, az anyai nagy ma ma, gróf
Wo rac zicz ky Já nos né is Ka ta lin pusz tá ra köl tö zött. A nagy mû -
velt sé gû, több nyel ven be szé lõ gróf né élõ me se tár volt uno kái
szá má ra, min den este fel ol va sott ne kik ide gen nyel vû me se köny -
vek bõl, a szö ve get azon nal ma gyar ra for dít va a gye re kek leg na -
gyobb ámu la tá ra. De a va ló di él ményt az igaz tör té ne tek meg hall -
ga tá sa je len tet te, a nagy ma ma a rég múlt ról me sélt, a csa lád ról, a
fi a ta lon hõsi ha lált halt nagy apá ról, a haj da ni gyu lai élet rõl. Nem
volt rádió, televízióról nem is hallottak még, a nagymama meséi
odahozták számukra a nagyvilágot. 

A há bo rú elõt ti évek ben Schell Jó zsef An tal uno ka hú ga, Hal ler 
Ilo na Bu da pes ten ta nult, a va ká ci ó kat rend sze re sen Ka ta lin pusz -
tán töl töt te, mert szü le i hez Er dély be, Ke re lõ szent pál ra ak ko ri ban
csak út le vél lel le he tett utaz ni, hi szen a tri a no ni szer zõ dés ér tel mé -
ben Er délyt Ro má ni á hoz csa tol ták. Ka ta lin ban töl tött va ká ci ói
em lé két idé zi fel Hal ler Ilo na: „Soha el nem fe lej tem azt a ho mok -
ten gert, ame lyen ez a vi dék fek szik! Szan dál ban egyál ta lán nem
le he tett jár ni.” Ke reszt ap já val jár ta az er dõt: „…dél után az volt a
kö zös szó ra ko zás, hogy szür kü let elõtt ki men tünk a Ket tõs-er dõ -
höz. Le ül te tett a va dász szék re. Ha dol ga volt, to vább ment ló há -
ton. Én pe dig fi gyel tem a szám ta lan apró va dat: fá cánt, fog lyot,
für jet, nyu lat, sõt õzet, hogy be szá mol has sak neki, mit lát tam.
A mai em ber nek nincs fo gal ma ar ról, mennyi vad volt ak kor!”

A Schell kas tély la kói jó szom szé dai vol tak a kör nyék bir to ko -
sa i nak, akik mind össze né hány km-re lak tak Ka ta lin pusz tá tól.
Ün ne pe ken, va dá sza to kon, szü re ten együtt vo lak élénk tár sa sá gi
éle tet él tek. Kö zép híd vég rõl Bern ri e der Jó zsef és csa lád ja, Al só -
híd vég rõl Je szensz ky Jó zsef, fe le sé ge és édes any ja, Kö lesd rõl Je -
szensz ky An dor és fe le sé ge, akik kis kú ri á ban él tek, Fel sõ híd vég -
rõl a Ber náth-csa lád, Kaj dacs ról Sztan ko vánsz ky ék, Fel sõ ten ge -
lic rõl Csa pó György, aki nek hí res lót enyé sze te volt. Ezek nek a
csa lá dok nak a Schel lek kel kö zös sors ju tott: ki te le pí tés, ki sem mi -
zés, a társadalomból való kitaszítottság, de a bajban is együtt
voltak, segítették egymást.

A há bo rú éve i ben meg vál to zott a kas tély éle te, a kö ze le dõ
front igen nagy fe nye ge tett sé get je len tett. 1944 õszén a Ro má nia
fe lõl özön lõ szov jet in vá zió elõl Gyu lá ról Ka ta lin pusz tá ra me ne -
kült a bá ró né édes any ja. Szü lei ta ná csá ra a Bu da pes ten ta nu ló ke -
re lõ szent pá li  Hal ler Géza, Schell Má ria Luj za fia sem tért haza,
ne hogy a vissza té rõ ro mán köz igaz ga tás be so roz za a ro mán had -
se reg be. Õ is Ka ta lin pusz tán ta lált me ne dé ket. Ké sõbb Bu da pest
ost ro ma elõl báró Fi ed ler Jó zsef, Schell Jó zsef kas sai uno ka test -
vé re is a kas tély ba ér ke zett. Ám jöt tek hí vat la nul má sok is, akik -
nek jö ve te lét drá mai hí rek elõz ték meg, jöt tek a szov jet had se reg
ilyen-olyan csa pat egy sé gei, ki sebb-na gyobb cso por tok, tisz tek és 
köz ka to nák, mér ték tar tób bak és gát lás ta la nok, ci vi li zál tan vi sel -
ke dõk és rab lók. Ha a szom széd pusz tá ról meg elõz te õket a hírük,
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a kastély lakói elrejtették az elrejthetõ értékeket, eltávolították a
kastélyból az asszonyokat, lányokat, mentették, ami menthetõ.

Schell An tó nia me sé li: „A há bo rús idõk rõl elég éles em lé ke im
van nak. 1944 te lén sok szor je len tek meg orosz ka to nák ki sebb-na -
gyobb csa pa tok ban. Jö ve te lü ket ki ál lí tott õr sze mek je lez ték. A
pin cé ben csap ra ver ték a hor dó kat, és le ré sze ged tek a fi nom szek -
szár di bor tól. Egy éj sza ká ra em lék szem, ami kor mind nyá jan egy
szo bá ba zsú fo lód tunk össze, a szo ba lá nyo kat a föl dig érõ füg gö -
nyök mögé buj tat ták. Nagy cso dál ko zá som ra anyám nem vet kõ -
zött le, egész éj jel éb ren vi gyá zott, érez tem, hogy baj van. Ké sõbb
egy tisz ti ala ku la tot szál lá sol tak be a kas tély ba, akik meg véd tek
ben nün ket a csel len gõ, fosz to ga tó ka to nák tól. Meg van ná lam a
ka ta li ni ven dég könyv, amely be ezek a tisz tek pár sor ral be ír ták
ma gu kat, el ké szít tet tem a ma gyar for dí tást. Ko ráb ban ál lan dó
volt a fe nye ge tett ség, fegy vert, né me te ket ke res tek, a szü le i met
sok szor agyon lö vés sel fe nye get ték, és per sze ra bol tak is.” És a
ven dég könyv be írá sai?  Az elsõ 1944. de cem ber 18-ai: „Öt ször
lá to gat tam meg ezt a bir to kost. Ka zán fia va gyok, ne me si ud var
szol gá ja ként nõt tem fel. 1917 óta va gyok a ko ope rá ció tag ja. Ha
itt van is fegy ver, én nem ta lál tam, le het, hogy más meg ta lál ja.
Sap hin köz le gény.” 1944. de cem ber 27. „Szol gá lai ügy ben tar -
tóz kod tam a Schell bir to kon. XY õr nagy” 1945. ja nu ár 14. „Szol -
gá la ti ügy ben lá to gat tam a had se reg tej ha tal mú kép vi se lõ je ként a 
bir tok ra. Je re men kó törzs õr mes ter” 1945. feb ru ár 2. „Meg lá to -
gat tam a báró bir to kát, ahol meg le pett az a gaz dag ság, amely ben
él, elé ge dett va gyok a ven dég lá tás sal. Bor lov õr nagy” 1945. már -
ci us 11. „Egy sza kasszal vol tam a föl des úr nál szol gá la ti ügy ben,
min den ki elé ge dett a ven dég lá tás sal. Va szil jev õr mes ter” Az
utol só be írás már ci us 22-én kelt, alá í ró ja Kuz nye cov al had nagy.
Õ is elé ge dett volt min den nel. 

Ven dég lá tás, elé ge dett ség, fo gad ta tás, szol gá la ti ügy, …mind
kel le mes do log, ha nem tud juk, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött
íród tak a be jegy zé sek, hogy mi lyen ha lá los fe nye ge tett sé get, ret -
te gést, véd te len sé get je len tett az ide gen ka to nák ér ke zé se a szá -
muk ra ellenséges országba, az ellenség otthonába.

A há bo rú vé get ért, meg ér ke zett vég re a „könnyû lép tû béke”,
de a vi lág már soha töb bé nem lett olyan, ami lyen an nak elõt te
volt. So kan ide gen föl dön lel ték ha lá lu kat, má sok fo goly tá bo rok -
ban síny lõd tek a ha za té rés re mé nye nél kül, meg int má sok föl dön -
fu tók ká vál tak, örök re el vesz tet ték ott ho nu kat, vol tak, akik
messzi re me ne kül tek vál lal va az örö kös hon ta lan sá got, ki sza kad -
va a családból, hazából, nyelvbõl.

Gróf Wass End re 1946 ta va szán ér ke zett Ka ta lin pusz tá ra. Me -
zõ sé gi ott ho na, Va sasszent gott hárd tel je sen el pusz tult, kas té lyát a 
föld del tet ték egyen lõ vé a há bo rús dú lá sok, rab lá sok. Fi á nak,
Wass Al bert nek szom szé dos ce gei kas té lya is ki foszt va, fel dúl va,
ro mok ban he ver ve érte meg a há bo rú vé gét. A Wass csa lád
messze me ne kült szü lõ föld jé rõl a soha vissza nem té rés biz tos tu -
da tá val. 1946-ban Ro má ni á ban meg kez dõd tek a nép bí ró sá gi pe -
rek, Wass End re és fia sor sa, el ítél te té se sen ki szá má ra nem volt
két sé ges, el nem kö ve tett bû nök kel vá dol va raj tuk kel lett bosszút
áll ni, az új ha ta lom ne vé ben le szá mol va a régi rend del. Wass End -
re gróf Hal ler Ist ván ré vén is mer te a Schell csa lá dot. A me zõ sé gi
Va sasszetn got hárd és Ke re lõ szent pál kö zel sé ge mi att is igen
gyak ran ta lál koz tak, gyer mek ko ri ba rá tok vol tak, a har min cas
évek bõl meg õr zött ven dég könyv ta nú sít ja a gya ko ri ta lál ko zá so -
kat. A me zõ sé gi lét, a bir to kok kö zel lé te, a gaz dál ko dás gond jai és 
tá vo li ro kon ság kö töt te össze õket. Wass End re szá má ra élet men -
tõ volt Ka ta lin pusz ta, hi szen a nép bí ró sá gi per ha lál ra ítél te.
Schell An tó nia em lé ke ze te sze rint: „Wass End re 1946-ban ke rült
hoz zánk, õ Er dély ben bir tok szom széd ja volt Hal ler Ist ván nak,
apám só go rá nak, End re bá csi az õ köz ve tí té sük kel jött hoz zánk.
So kat se gí tett apám nak a gaz da ság ban, mi vel ak kor már egy re
ne he zeb ben ment min den, az igá sál la to kat el hajt ot ták az oro szok,
a fel sze re lés is meg fo gyat ko zott, a hely zet egy re ki lá tás ta la nabb

volt az óri á si adók és az ál lan dó bün te té sek mi att. Wass End rét
meg ked vel ték a pusz ta i ak, em ber sze re tõ ba rát sá gos lé nye mi att a
ne héz idõk ben is ki áll tak mel let te.

End re bá csi a ki te le pí té sig ve lünk ma radt, 1950. má jus 1-jé ig.
Em lék szem egy es té re, ami kor a va cso ra asz tal nál egy bo rí ték ból
elõ vet te fia le ve lét, me lyet Né met or szág ból, Ba jor er dõ bõl ka pott.
Át nyúj tot ta Jó zsi bá csi nak (Fi ed ler Jó zsef, Schell Jó zsef An tal
kas sai uno ka test vé re, aki a há bo rú el tel té vel is Ka ta lin pusz tán
ma radt, fel vi dé ki ott ho na el pusz tult.), aki na gyon sze re tett fel ol -
vas ni, szí né szi ké pes sé gei vol tak, min dig sze re pelt ve lünk, ami kor
gyer mek szín há zat ját szot tunk. Egy vers hang zott el, a címe Le vél,
a fia küld te, Wass Al bert, aki ek kor Ba jor er dõ ben élt a csa lád já -
val, oda me ne kült az oro szok elõl. Fi gyel tem, kis lány ként is ér zé -
kel tem a fel nõt tek meg ren dü lé sét. Mély sé ges csönd volt, az tán
End re bá csi ki ment, igen el ér zé keny ült, ta lán sírt is, ilyen nek soha 
nem lát tuk. Azt hi szem, 1948 le he tett.” Igen, az apá nak szó ló, az
el vesz tett ott hont fáj dal mas ké pek ben fel idé zõ vers, a Le vél
1947-ben író dott Ba jor er dõn: „Tol la mat az éj sza ká ba már -
tom,/Úgy írom ezt a le ve let, apám.” A vers azu tán az emig rá ci ó ba
kény sze rül tek re mény vesz tett sor sá nak ké pe ként be jár ta a vi lá -
got. Min den bi zonnyal ak kor, ott, a ka ta lin pusz tai kas tély ebéd lõ -
jé ben hang zott el elõ ször Ma gyar or szá gon. So ká ig buj do sott a
vers, míg el ér ke zett azok hoz, akik nek író ja szán ta.

„Wass End re Ka ta lin ból a kö zép híd vé gi ál la mi gaz da ság köz -
pont já ban he lyez ke dett el, - me sé li to vább Schell An tó nia - aho vá
a ka ta li ni gaz da ság is tar to zott. Mint kép zett me zõ gaz dász, az ot -
ta ni ve ze tõk kel is szót tu dott ér te ni, így ta lál ha tott mun kát. Kö -
lesd rõl járt át, ahol az idõs Je szensz ky há zas pár nál la kott, akik -
nek a kú ri á juk ból meg hagy tak egy kis lak részt a szá muk ra. Wass
End re 1957-ben ki ván dor ló út le vél lel el hagy ta az or szá got, elõbb 
a fiá hoz ment az USA-ba, de on nan rö vid lá to ga tás után vissza jött 
Né met or szág ba, és Ham burg ban, az ex-me nyé nél és leg ki sebb
uno ká já nál te le pe dett le. Én még meg lá to gat tam 1964-ben.”-
köz li vissza em lé ke zé sé ben Schell Antónia.

A ka ta lin pusz tai bir tok ügyei egy re rosszab bul áll tak, min den
pró bál ko zás hi á ba va ló volt, nem ment a gaz dál ko dás igá sál la tok,
gé pek nél kül. Kész pénz hí ján a csa lád min dig el adott va la mi ad -
dig meg men tett ér té ket, ha adót, vagy bár mit fi zet ni kel lett. „Vé -
gül apám 1950-ben „elõ re me ne kül vén” úgy ha tá ro zott, hogy a
meg ma radt bir tok részt – elõ zõ leg ugyan is a föld re form ide jén a
föl dek nagy ré szét már el vet ték – fel ajánl ja az ál lam nak. Így mi
ke res het tük meg a he lyet, aho vá a kas tély ból köl töz ni fo gunk, nem 
kel lett meg vár nunk, míg a ha ta lom kény sze rít. 1950. má jus 1-jén
a kas télyt tel je sen üre sen kel lett át ad ni a Gya pot ter me lé si N.V. ki -
ren delt ség ré szé re. A har minc há rom he lyi ség bú to ra it (eb bõl ti -
zen öt la kó szo ba volt), ké pe ket, be ren de zé si tár gya kat meg bíz ha tó
sze mé lyek kö zött oszt ot ták szét „meg õr zés re”. A fel aján lott köny -
ve ket a me gyei könyv tár nem fo gad ta el, de azok kal to vább nem is
volt gond, mert a kény sze rû vissza szál lí tás so rán el is tûnt a több -
ezer könyv, sor suk azó ta is is me ret len. Az Au gusz An tal báró – a
déd apánk, Sig ray Klá ra nagy ap ja – le ve le zé se, ira tar chi vu ma,
Than Mór róla ké szí tett port ré ja szin tén a köny vek kel együtt „uta -
zott” Szek szárd ra. Ké sõbb a me gyei mú ze um gyûj te mé nyé be ke -
rült „el ha gyott mû tárgy” meg je lö lés sel. (A ki lenc ve nes évek ben
Schell Jó zsef és nõ vé rei, mint Sig ray örö kö sök hasz ta lan pró bál -
ják vissza sze rez ni a kü lön bö zõ mú ze u mok ba ke rült mû tár gya kat,
me lyek iga zol tan a Sig ray csa lád tu laj do ná ban vol tak, nem si ke -
rül jo ga i kat ér vé nye sí te ni ük.) Há rom hó na pot ad tak az el köl tö -
zés re. A szü le im igye kez tek men te ni a ment he tõt, mi vel csak ke vés
hol mit vi het tünk ma gunk kal, nagy ár ve ré se ket ren dez tek, igye kez -
tek el ad ni, amit még meg õriz tek a há bo rú után. A szép apám, Au -
gusz An tal ha gya té ká ban meg vol tak Liszt Fe renc nek, a nagy ze -
ne szer zõ nek a hoz zá és csa lád já hoz írott le ve lei, ba rát sá guk köz -
is mert volt, a ze ne ku ta tók szá mon tart ot ták eze ket a le ve le ket.
Apám eze ket az ér té ke ket a szek szár di le vált ár nak adta át, de
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meg tar tot ta azo kat a csa lá dot érin tõ le ve le ket, me lye ket sze mé -
lyes tu laj don nak te kin tett, pél dá ul volt olyan le vél, mely ben Liszt
Fe renc apai nagy anyám, Sig ray Klá ra szü le té sé hez gra tu lált.
Eze ket ké sõbb édes anyám adta el a mú ze um nak szo rult anya gi
hely ze té ben. 

Szü le im úgy dönt öt tek, hogy a szom szé dos Kaj da cson te lep -
szünk le, eh hez az ot ta ni ha tó ság en ge dé lye kel lett. Így a két nagy -
ma má val köl töz tünk át, egy ku lák nak ki ne ve zett csa lád nál kap -
tunk szo bát, a nagy ma mák egy má sik ház ban lak tak. A Kaj da cson
töl tött évek vi szon tag sá go sak vol tak, mi vel a fa lun be lül több ször
kel lett köl töz köd ni, az ott töl tött ki lenc év bõl ha tot vé gül már egy
he lyen tölt het tünk.” – me sé li a ki te le pí té sük tör té ne tét Schell An -
tó nia. 

A csa lád Kaj da cson la kott, Schell Jó zsef An tal, bár ko ráb ban
apja ta ná csá ra gaz da sá gi aka dé mi át is vég zett (apja ki csit el le nez -
te mû vé szi am bí ci ó it, mond ván, hogy a gaz da ság irá nyí tá sá hoz
ér te ni kell), ké sõbb mû sza ki raj zo ló ké pe sí tést szer zett. Még is
osz tály ide gen szár ma zá sa mi att csak se géd mun kás ként dol goz ha -
tott. Pes ten pró bált mun kát sze rez ni, se géd mun ká si mun ka kö ré -
ben ide gen nyelv tu dá sát sok szor igény be vet ték mun ka he lyén.
Újra fes te ni kez dett, az ak va rell után az olaj tech ni kát is el sa já tí -
tot ta, hosszú évek után vég re a Mû vé sze ti Alap ba is fel vé telt
nyert. Fõ meg él he té si for rá sa a fes tés lett, lá nya it Kaj dacs ról fel -
hoz ta Pest re is ko lá ba, fe le sé ge azon ban ki lenc évig la kott leg ki -
sebb gyer me kük kel, Jó zsef fel a fa lu ban. 1956 késõ õszén Ame ri -
ká ban élõ uno ka test vé re, Sig ray Mar git ré vén fel me rült a kül föld -
re tá vo zás le he tõ sé ge, ám a ma gyar táj, a szü lõ föld nem en ged te el 
öle lé sé bõl a csa lá dot. Schell Jó zsef a kis fi ú ként át élt vissza út ra
em lé ke zik, ami kor fel lé leg zett a csa lád a „lesz ami lesz, de itt hon
ma ra dunk” dön tés után, és õ édes ap já val ha jó val uta zott vissza a
Du nán túl ra, Paks ra. Éjszakába nyúló utazás, novemberi hideg, a
hullámzó Duna, majd egy alkalmi szekérrel utazás erdõn-mezõn
át Kajdacsra a novemberi éjszakában, de azzal a biztos tudattal,
hogy itthon vannak.

Schell Jó zsef An tal gyö nyö rû va dász ké pei rend sze re sen je len -
tek meg a Nim ród ban, több ki ál lí tá son is sze re pel tek. 1970-ben
halt meg, mun ká i nak leg ja va a gyön gyö si Mát ra Mú ze um ban
van. Sír fel ira ta a Far kas ré ti te me tõ ben meg örö kí ti azt a sze re te tet, 
amely Schell bá rót a ter mé szet hez és az em be rek hez fûz te: „Ami
ben nem lé lek, ve le tek ma rad. Ve le tek le szek min dig: meg ta lál tok
vi rá ga i tok közt, mi kor el her vad nak, a fa le ve lek közt, mi kor le hul -
la nak, az esti ha rang szó ban, mi kor el enyé szik. És va la hány szor
meg em lé kez tek ró lam, min dig arc cal szem közt fo gok ve le tek ál la -
ni.” (Vég aka ra ta sze rint ezt a Jó kai idé ze tet vés ték sír já ra.) Fe le -
sé ge, Jo han na bá ró né 1985-ben hunyt el, fér jé vel kö zös sír ban
nyug szik. 1950-ben, a csa lád ki te le pí té se után a ka ta lin pusz tai
Schell-kas télyt elõ ször a ten ge li ci Pe tõ fi Tsz, majd a Ten ge li ci Kí -
sér le ti Gaz da ság, vé gül pe dig a Dal man di Ál la mi Gaz da ság hasz -
nál ta. A be kö tõ út men tén az ál la mi gaz da ság ide jé ben a haj da ni
kas tély park te rü le tén szol gá la ti la ká so kat épí tet tek az al kal ma zot -
tak szá má ra. A kas té lyon az idõk fo lya mán több átalakítást vé gez -
tek, falakat bontottak, a kápolnát megszüntették. 

1990 után az el kob zott in gat la no kat a volt tu laj do no sok vissza -
vá sá rol ták, ha anya gi le he tõ sé ge ik en ged ték, ám a ka ta lin pusz tai
kas tély, mi ért, mi ért nem, nem volt raj ta a vissza vá sá rol ha tó in -
gat la nok lis tá ján. Ami kor azon ban ver seny tár gya lá son meg hir -
det ték a kas télyt és a par kot, a csa lád nak annyi pén ze nem volt,
hogy ve võ ként je lent kez zen, a kár pót lá si je gyek ne vet sé ge sen
ala csony ér té ke is le he tet len né tet te a haj da ni csa lá di tu laj don
vissza szer zé sét. Volt azon ban más nak, tör té ne te sen az or szág
egyik leg gaz da gabb pol gá ra vet te meg a kas tély kö rü li ál la mi gaz -
da ság ma ra dé ka i val együtt a ro ha mo san pusz tu ló haj da ni szép
kas télyt. A fel újí tás ra tett ígé re tek el száll tak, az új tu laj do nos vá -
lasz ra se mél tat ta Schell Jó zsef aján la tát, hogy a ko ra be li do ku -
men tu mok bir to ká ban a fel újí tást se gít se. A kas tély mai ál la po ta

lesújtó, a parkettát lassan felemészti a penész, az ablakok he lyen -
ként kitörve, a mennyezeten beázás nyomai, a kastélypark gon do -
zat lan, elhanyagolt.

Va jon ez a szebb idõ ket is meg élt épü let mi kor kap ja meg mél -
tó he lyét a ma gyar or szá gi mû em lék kas té lyok között?

A csa lád kö ze leb bi és tá vo lab bi ága i ból töb ben ját szot tak fon -
tos sze re pet a kor ese mé nye i ben. Az Au gusz-ág kö ze li utó dok
nél kül ki halt. Gróf Sig ray An tal, Schell Jó zsef édes any já nak test -
vé re fel sõ há zi tag volt, du nán tú li kor mány biz tos 1918-ban, le gi ti -
mis ta po li ti kus, az el len zék ve zé re, a két ki rály puccs részt ve võ je,
ké sõbb Habs burg Ottó sze mé lyes meg bí zott ja tíz éven át. Már a
né met meg szál lás elõtt szor gal maz ta a há bo rú ból való ki lé pést, a
2. Doni Had test vissza ho za ta lát. A zsi dó-tör vé nyek re is Nem-mel
sza va zott. Ezért a né me tek Ma ut ha u sen be hurcolták. Súlyos be te -
gen szabadult ki 1945-ben, két év múlva Svájcban meghalt.

Schell Ru dolf, a na gyi dai bir tok urá nak elsõ fe le sé ge Des sewf -
fy Luj za volt. Fiuk, Fe renc Be nicz ky Ágo tát, Baj za Len ke író nõ
le á nyát vet te fe le sé gül. Le á nyuk, Ma ri et ta Hal ler Fe ren chez ment
fe le sé gül. (A ka ta lin pusz tai kas tély ban két Schell-Hal ler es kü võ
is volt), fiuk, Schell Ist ván há zas sá ga ré vén Ma ros vá sár hely re ke -
rült. Jó ne vû jo gász, a jog tu do má nyok dok to ra volt. 1957-ben az
er dé lyi hír hedt kon cep ci ós pe rek egyi ké nek, a Szo bosz lai per nek
vád lott ja ként tar tóz tat ták le. Az volt a vád el le ne, hogy a te mes vá -
ri, majd a Szé kely föld re is ki ter je dõ po li ti kai szer vez ke dés tag ja
volt. A ko lozs vá ri ka to nai tör vény szék bí rái eb ben a per ben tíz
ha lá los íté le tet hoz tak, Schell Ist vánt hu szon öt év kény szer mun -
ká ra ítél ték. Te mes vá ron, Ara don, Ji la ván, Ga la con majd Sza mo -
súj vá ron raboskodott. 1964-ben általános amnesztiával sza ba -
dult, ezután hamarosan Németországba távozott, 2003-ban halt
meg Bécsben.

Schell Fe renc öccsé nek, Schell Gyu lá nak vol tak a fiai Schell
Pé ter és Pál, akik az 1919-es össze írá sok al kal má val ép pen Ka ta -
lin pusz tán nya ral tak nagy báty juk nál. Schell Pé ter (1898-1974)
na gyi dai bir to kán gaz dál ko dott, õ volt a bir tok és a kas tély utol só
tu laj do no sa. 1938-ban a Ma gyar or szág hoz vissza csa tolt Fel vi dék 
kor mány biz to sa volt, Tor na-Aba új vár me gye fõ is pán ja. 1944
szep tem be ré tõl bel ügyi ál lam tit kár, majd a La ka tos-kor mány be -
lügy mi nisz te re. A nyi las puccs után a Ges ta po le tar tóz tat ta, Bu -
chen wald ba in ter nál ták. Gróf Sig ray An tal lal, Ap po nyi
Györggyel, Pal la vi chi ni György õr gróf fal, több más nem ze ti ér -
zel mû ma gyar fõ ne mes sel ra bos ko dott együtt. 1945 májusában
szabadult, elõbb Olaszországba, majd az Egyesült Államokba
távozott, ott halt meg 1974-ben.

1945 után a ma gyar kom mu nis ta párt egy szov jet min tá ra be -
ren de zett tár sa dal mat kez dett fel épí te ni a régi he lyé be. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött az arisz tok rá cia po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da -
sá gi sze re pe meg szûnt, hi szen a föld re form és az ezt kö ve tõ ál la -
mo sí tás leg több jük meg él he té si for rá sát is meg szûn tet te. Az év ti -
zed vé gé re mint osz tályt is vég leg fel szá mol ták, en nek esz kö ze a
bé lis tá zás, az emig rá lás ra kény sze rí tés, az in gat lan va gyon tel jes
el kob zá sa, az in ter ná lás, a ki te le pí tés volt. Csak Bu da pest rõl
12.704 csa lá dot te le pí tet tek ki, köz tük a fõ ne me si csa lá do kat is.
La ká sa i kat el sõ sor ban a párt mun ká sok, ávé há sok, szta ha no vis -
ták, és né hány nagy csa lá dos ipa ri mun kás kap ta meg. Az arisz tok -
rá cia el le ni han gu lat kel tést a mar xis ta pár tok ger jesz tet ték, a ma -
gyar Kom mu nis ta Párt, a Szo ci ál de mok ra ta Párt, de a pa raszt pár -
tok is, ame lyek a tár sa da lom pro duk tív ré szé nek ki zá ró lag a pa -
raszt sá got és a mun kás osz tályt te kin tet ték. Min den mást, a fe u dá -
lis, ka pi ta lis ta, kle ri ká lis, re ak ci ós stb. régi ren det el kel lett sö pör -
ni. Ez az el söp rés or szág szer te ki ra bolt kas té lyo kat, el kob zott va -
gyo no kat, meg alá zott em be re ket je len tett. Ezzel a hatalom meg -
sem mi sí tet te a fõnemesség áthagyományozott tudással, kap cso la -
ti és vagyoni tõkével rendelkezõ rétegét is. 1935-ben még 313
fõnemesi családot tartottak számon, mára Ma gyar or szá gon 140
família maradt.

Átalvetõ
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A XVI II. szá zad de re kán el nép te le ne dett ho mok pusz tá kon, ki -
ír tott fal vak, le rom bolt bir to kok he lyén szor gal mas ke zek meg él -
he tést nyúj tó gaz da sá go kat te rem tet tek, új meg él he té si for rá so -
kat, is ko lá kat, temp lo mo kat épí tet tek. Ide gen nyel vû ként is ré sze -
i vé vál tak a nem ze ti kul tú rá nak, gya ra pít ot ták, ér té ke ket te rem tet -
tek. Ér té ke ik re az új kor úgy tar tott igényt, hogy ab ból õket ki -
sem miz te, ja va i kat el ra bol ta. A mai kor új urai né hány év alatt
„hoz tak össze” ha tal mas va gyo no kat, me lyek hez nincs köze õse ik 
te rem tõ ere jé nek. Õk nem örö köl tek va gyont, de kihasználták a
kor nyújtotta lehetõségeket a vagyonszerzésre, ehhez bármilyen
eszközt szentesítettek. Csak ezt fog ják utó da ik ra hagy ni?
Kö szö nöm Schell An tó ni á nak és Schell Jó zsef nek a mun kám -
hoz nyúj tott se gít sé gü ket. 

Paks, 2009. no vem ber
Ser dült Ben ke Éva

For rá sok
1. Al is pá ni irat, Irat tá ri iro mány jegy zék 4823/1919 Tol na Me gyei 
Ön kor mány zat Le vél tá ra
2. Lé ner Ta más - Gomb ár Sán dor Báró Schell Jó zsef ka ta lin pusz -
tai kas té lya Ki ad ja Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem Épí té sze ti és Mû -
em lé ki Tan szék 1997.
3. Lu kács Csa ba in ter jú ja Ado nyi Sztancs Já nos sal Le szár ma zot -
tak címû köny vé rõl In Ma gyar Nem zet Ma ga zin 2009. má jus 9.
4. Fi lep Ta más Gusz táv Vissza tér tek és ki sebb ség ben ma rad tak
1939-1945 Fe je ze tek a cseh szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne té bõl In
Sza bad Új ság 2007. jú li us 25.
5. Schell Jó zsef Meg int õsz lesz Em lék könyv egy va dász fes tõ rõl
Dé nes Na túr Mû hely Ki adó 2001.
6. Rög zí tett be szél ge tés Schell An tó ni á val és Schell Jó zsef fel
2009. szep tem ber-ok tó ber 
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Ke re lõ szent pál
„Az elõ dök tisz te le te és em lé kük meg be csü lé se az alap ja a 
csa lád sze re tet nek és egy szers mind a ha za fi ság nak is.
Ezért ame lyik csa lád a múlt ját el ha nya gol ja és õse i nek az
em lé két nem tisz te li, az a nem zet élet fá já nak
egyik gyö ke rét met szi el.” Es ter há zy Pé ter író

Las san, mél tó ság tel je sen höm pö lyög a Ma ros Ma ros vá sár -
hely tõl nyu gat ra, ka rol va a ke re lõ szent pá li bal par tot, hul lám zó
öle lés ez, mint a me zõ sé gi tán cok mél tó sá ga, õsi rit mu sa. Szem -
lél te szá za dok kal eze lõtt, és szem lé li most is a fo lyó egy nép cso -
port, egy tér ség múlt já nak el tû né sét és a je len fe le lõs sé gét, mely
te he tet le nül áll a rom lás elõtt. A jobb par ton a Me zõ ség, a bal par -
ton a tor dai út, és a fo lyó öle lé sé ben a ki csi falu, Ke re lõ szent pál.
Mi más is õriz né a sok év szá zad ra vissza te kin tõ múl tat, mint a fo -
lyó, mely hall ga tag, de min dent tud a vi ha ros szá za dok ról. Nem
fe cseg a XIV. szá zad elsõ fe lé ben már itt élõ, né hány ház ból álló
te le pü lés rõl sem, Sanc tus Pa u lus ról, Szent Pál ról, ki rõl tud juk,
hogy volt, mert ti ze det fi ze tett, bej egyez te tett a pá pai jegy zék be.
A te le pü lést ala pí tó Szent pá li csa lá dot el sö pör ték a tör té ne lem vi -
ha rai, az ura da lom a ko ro ná ra szál lott. Ké sõbb, apja jó vol tá ból a
Cor vin Já no sé, Má tyás fiáé, az tán gyak ran vál toz nak a tu laj do no -
sok, míg utóbb, de ez már a XVI. szá zad, az Alár di
csa lád veti meg itt a lá bát né hány év ti zed re. Nem
akár ki volt Alár di Fe renc, részt vett õ 1506-ban
az utóbb er dé lyi or szág gyû lés nek ne ve zett
agyag fal vi gyû lé sen, ahol az or szág dol ga i ban
dönt öt tek a jó urak. Bir to kai kö zül a jól meg vá -
lasz tott he lyen, Szent pá lon épí tet te fel a vár kas té -
lyát a szá zad elsõ fe lé ben. A haj da ni kas tély mé -
re te és for má ja is me ret len. Ám nem ál lott so ká ig
a büsz ke vár, mert az Alár di ak be le bo nyo lód va az 
er dé lyi fe je del mi szé kért foly ta tott küz del mek be
Be kes Gás pár mel lé sze gõd tek, és szem be for dul -
tak Bát ho ry Ist ván nal, tör vé nyes fe je del mük kel.
Be kes Gás pár a szá szok és szé ke lyek tá mo ga tá -
sá val a fe je del mi cí met akar ta meg sze rez ni 1575
nya rán. Ezek ben a vész ter hes hó na pok ban va la -
hon nan észak ról a Kár pá to kat át szel ve, Ti szát,
Sza most át úsz tat va egy kis csa pat in dult Be kes
meg se gí té sé re. Ott lo va golt „a jó lo vas ka to nák”
kö zött a fi a tal Ba las si Bál int is, aki apja kí ván sá -
gá ra vitt vol na se gít sé get Be kes Gás pár nak a fe je -
de lem el len. Jó oka volt erre Ba las sa Já nos nak,
rosszul állt az ügye a bé csi ud var nál, így akar ta
Mik sa csá szá ri jó in du la tát vissza sze rez ni. Ám
Kor niss Gás pár, husz ti vár ka pi tány szét szór ta

Ba las si ka to ná it, a cse te pa té ban meg se be sült köl tõ el sem ju tott
Ke re lõ szent pál ra, a csa ta szín he lyé re, mi vel út köz ben Hagy más -
sy Kris tóf kõ vá ri ka pi tány em be rei el fog ták, és Bát ho ry tá bo rá ba
szál lít ot ták. (A ma már ro mos Kõ vár, a népi el ne ve zés sze rint Rá -
kóc zi-vár a Ber kesz-pa ta ka és Bu cson fal va ha tá rá ban, a Lá pos
bal part ján ma ga so dó szik la szírt te te jén ta lál ha tó, Nagy bá nyá tól
dél re, a Dés felé ve ze tõ út kö ze lé ben.) A fe je de lem meg ke gyel -
me zett a ro kon fo goly nak, hi szen Ba las si édes any ja, Su lyok Anna 
a nagy nén je volt Bocs kay Er zsé bet nek, a fe je de lem só gor nõ jé -
nek, tud ni il lik Bát ho ry Kris tóf nak, a fe je de lem báty já nak volt a
fe le sé ge. Az már ké sõb bi tör té net, hogy a gyu la fe hér vá ri fe je del -
mi ud var ban ma gát igen jól érzõ Ba las sit a fe je de lem ma gá val vi -
szi Len gyel or szág ba, mi kor a len gye lek ki rá lyuk ká vá laszt ják, a
köl tõ ott is az ud var höl gyek ked ven ce volt, mi ként Gyu la fe hér vá -
ron is. A ke re lõ szent pá li csa ta a köl tõ nél kül is igen ha mar le zaj -
lott, s bár mind össze egy na pig tar tott, igen nagy em ber vesz te ség -
gel járt. A vissza szo rí tott csa pat egy ré sze Bát ho ry ka to nái elõl a
vár ba hú zó dott be, vesz tük re, mert a vár az ost ro mot nem áll ta ki.
Be kes ka to nái kö zül csak ke ve sen me ne kül het tek át a vár mö gött
a Ma ro son ép bõr rel, s akit a fe je de lem hí vei el fog tak, azo kat
men ten ki is vé gez ték. Bát ho ry le szá molt el len fe le i vel, az tán pe -

dig au gusz tus 8-án, a ko lozs vá ri or szág gyû lés el vet te 
a hût len fõ u rak bir to ka it, köz tük az Alár di ét is.
Ezek után Szent pál a fe je de lem test vé ré re, Bát -
ho ry Kris tóf ra szállt. Ké sõbb egy má sik Bát ho ry,
Bát ho ry Zsig mond fe je de lem 1590-ben vissza -
ad ta az Alár di csa lád nak a bir to kot, majd az
omladozó várkastély és a hozzá tartozó birtok a
Kendi család tulajdona lett.

Ám nem mú lik el min den nyom ta la nul, a tör -
té ne lem ott hagy ja kéz je gyét a fon tos he lye ken:
két har cos dom bor mû vel el lá tott sír kö ve szám ta -
lan dú lást, rom lást át vész el ve, úgy tud juk, ma is
ott la pul va la hol a ke le ti szárny bejáratánál a
vakolat alatt.

Rö vid ide ig a Ken di csa lá dé te hát a bir tok,
majd há zas ság út ján a Hal le rek re szállt, mi vel
Er dély kan cel lár já nak, Ken di Ist ván nak a le á -
nyát, Ju di tot ve szi fe le sé gül Hal ler Gá bor fia,
Hal ler Ist ván. Így a Szent pál kör nyé ki bir to kok,
Ugra, Szent mar gi ta több év szá zad ra a Hal ler csa -
lád tu laj do ná ba ke rül nek. A több bás tyás re ne -
szánsz lo vag vá rat, a szent pá li má so dik vá rat Hal -
ler Ist ván kez di épít tet ni 1610-ben, ép pen négy -
száz év vel eze lõtt. Meg is örö kít te ti port ré ján az
épít ke zés meg kez dé sét: „Cast rum hoc Szent Pal

Ko vács Ist ván 

Be ol vasz tás
Elõbb a re gö lést
az tán a re gét

Elõbb a föl det
az tán az ott hont

Elõbb az is ko lát
az tán a nyel vet

Elõbb a fej fát
az tán a hi tet

Elõbb a jö võt
az tán a múl tat

és mind ezt
egy szer re: je len idõ ben
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pra e ter alia fun da men tis ext ru xit anno 1610. 9. ap ri lis si tus est
pri mus lap is.” A ma gas vár fa lak kal és vé dõ sánc cal kö rül vett vár -
kas tély szög le tes kül sõ bás tyá i val, védõ sán cá val és fel vo nó híd já -
val azon ban las san épül, a be fe je zés Hal ler Ist ván egyik fi á ra, Já -
nos ra marad.

A Hal ler csa lád ma gyar ága ek kor már több mint egy év szá za -
da él Er dély ben.

A csa lád, a hal ler kõi (von Hal lers te in) Hal ler csa lád nürn ber gi
ere de te a XIII. szá zad ra ve zet he tõ vissza. Tör té ne tük rõl két igen
ér de kes ko ra be li mun ka is fenn ma radt, az egyik Hal ler Kon rád
1533-1536 kö zött írt csa lád tör té ne te, mely a Jan ko vich-fé le gyûj -
te mény da rab ja ként a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tu laj do na. A má -
sik Hal ler Ber ta lan, V. Ká roly csá szár ta ná cso sá nak 1521-ben
írott és fes tett mí ves mun ká ja. Ez a kró ni ka a Hal le rek rõl fõ leg
mû ve lõ dés tör té ne ti szem pont ból ér de kes, hi szen a vi se let ké pek,
me lyek a Hal le re ket áb rá zol ják, ér té kes do ku men tu mok a XVI.-
XVII. szá zad ból. Eze ket a be cses em lé ke ket, nem zet ség köny ve -
ket a má so dik vi lág há bo rú éve i ben gróf Hal ler Ferenc, mintha
csak megsejtette volna, mi vár a kerelõszentpáli kastélyra, Bu da -
pest re menekítette a Nemzeti Múzeumba.

A Hal ler Nürn berg meg be csült pat rí ci us csa lád ja volt,
1407-ben Hal ler Zsig mond Fri gyes né met-ró mai csá szár tól ka -
pott ne me si ok le ve let. A csa lád egyik tag ja, Rup recht Hal ler pe dig 
Bu dá ra köl töz ve Má tyás ki rály nak tesz igen be cses szol gá la to kat, 
me lye kért a ki rály lo vag gá ütöt te, tõle szár ma zik a csa lád ma gyar
ága. Az õ fiai már Bu dán szü let tek, el sõ szü lött fia, Pé ter Bras só -
ban te lep szik le, majd be nõ sül a sze be ni bíró csa lád já ba, oda is
köl tö zik. Õ az elsõ Er dély ben le te le pült Hal ler. A Hal ler csa lád te -
hát nürn ber gi pat ri ci á tus ból ki in dul va Buda, majd a szász Nagy -
sze ben érin té sé vel ke rül be a ko ra-új ko ri er dé lyi ne mes ség be, és a 
XVI. szá zad vé gén a mág ná sok közé emel ked ve egy kis or szág,
Er dély meg ha tá ro zó famíliájává vált. A család magyar ága gaz -
dag ság ban és tekintélyben túlszárnyalta a Németországban mar a -
dot ta kat.

A meg szer zett bir to kok alap ján a csa lád két ágra sza kadt. A
Sze ben ben le te le pült Hal ler Pé ter fi a ta lon részt vett a mo há csi
csa tá ban, ké sõbb Fer di nánd hí ve ként Sze ben vá ros fõ bí rá ja, pol -
gár mes te re, ka ma ra gróf ja. Háza, a Hal ler-ház ma is a vá ros fõ te -
ré nek ékes sé ge. Fe le sé ge ha lá la után újra meg nõ sült, az egyik je -
les er dé lyi csa lád ból, a Ke mény-csa lád ból vet te el Ke mény Ka ta -
lint. Fiai ké sõbb mind ma gyar le á nyok kal há za sod tak. Hal ler Pé -
ter 1579-ben halt meg, s mint az új hit egyik kö ve tõ je, a sze be ni
evan gé li kus nagy temp lom ban van el te met ve. Egyik fia, Hal ler
Gá bor Fe hér egy há zán te le pe dett le, Bocs kai Ilo ná val kö tött há -
zas sá got. Õ a csa lád fe hér egy há zi ágá nak ala pí tó ja, eb bõl az ág -
ból szár ma zik majd a ke re lõ szent pá li Hal le rek ága. Fia, Haller
György Kapjonban szerzett birtokot, így alakult ki a kapjoni ág.
(Kapjon Déstõl északra elterülõ település.)

A Hal ler csa lád ma gyar ága 1690-ben nyert bá ró sá got, majd a
fe hér egy há zi ág ból Hal ler Ist ván, er dé lyi fõ kor mány zó szé ki el -
nök és fiai, Gá bor, Já nos és Lász ló 1713. ja nu ár 15-én gró fi ran -
got kap tak I. József császártól.

De most vissza té rünk ah hoz a Hal ler Ist ván hoz, aki 1610-ben a 
ke re lõ szent pá li kas télyt kez di épí te ni a Ken di Ju dit tal kö tött há -
zas sá ga után. Vi ha ros év szá zad volt ez a XVII., akár csak a töb bi
is Er dély ben. Hal ler Ist ván há rom fe je del met is szol gált, volt
Beth len Gá bor ta ná cso sa, volt Er dély fõ ka pi tá nya, leg to vább II.
Rá kóc zi György mel lett szol gált, aki nek „öreg” (elsõ) ta ná cso sa
volt, s akit hasz ta lan pró bált le be szél ni sze ren csét len len gyel or -
szá gi had já ra tá ról. Fel je gyez ték róla, hogy hig gadt, bölcs po li ti -
kus volt. Így em lé kez tek róla ha lá lá nak évé ben, 1657-ben: „Meg -
halt ezen esz ten dõ ben Hal ler Ist ván és te met te tett el Ke re lõ Szent
Pá lon a maga épí tet te vá rá ban levõ ká pol ná já ban. An na ku tá na a
po gány ság kó bo rol ván Er dély ben, azt a vá rat pusz tán hagy -

ván…” Bi zony, amer re a rab ló tö rö kök jár tak, pusz tán hagy ták a
vá ra kat, kas té lyo kat, fel dúl ták, a ha lot ta kat se kímélték.

Hal ler Ist ván nak Ken di Ju dit tól fiai, má so dik fe le sé gé tõl, Bar -
kóc zi Anna Má ri á tól le á nyai szü let tek. A ke re lõ szent pá li Hal ler
fiúk kö zül Já nos emel ke dik ki mint po li ti kus, meg font olt dip lo -
ma ta, aki jól át gon dolt dip lo má ci ai lé pé sek kel igye ke zett a ha -
nyat lás tól óvni ha zá ját, azt az Er délyt, amely két nagy ha ta lom: a
tö rök por ta és a bé csi ud var mo hó sá gá tól szen ve dett. Egy ben ál -
do za ta is lett an nak a po li ti kai lég kör nek, amely ma gá ban hor doz -
ta e kor ban a ha lál vagy a fog ság koc ká za tát. Kit me lyik vég zet
felé vitt a sor sa. Ám dip lo má ci ai pá lya fu tá sán túl, mint a ma gyar
iro da lom egyik elõ fu tá ra, em lék irat-író ja, a felvilágosodás nyel v -
ú jí tó i nak méltó elõdje írta be nevét az erdélyi magyar kultúra
történetébe.

Hal ler Já nos 1626-ban szü le tett va ló szí nû leg Kõ vár ban, amit
apja Bocs ka i tól ka pott hû ség ju tal mul. Gyer mek ko rá ról sem mit
sem tu dunk, de azt igen, hogy fi a ta lon, mint Tor da vár me gye fõ is -
pán ja, test vé ré vel, Gá bor ral együtt már Ke mény Já nos fe je de lem
ta ná cso sa. Hal ler Gá bor, aki je len tõs ha di épí té sze ti te vé keny sé -
gé rõl volt is mert már éle té ben is, fi a ta lon, 1645-ben sza mo súj vá ri
vár ka pi tány, majd Bo ros je nõ vá rá nak ka pi tá nya, de mint annyi
kor tár sa ak ko ri ban, éle té vel fi zet a fe je de lem hez való hû sé gé ért.
Ugyan is az 1661-ben tö rök se gít ség gel fe je de lem mé emelt Apa fi
Mi hály nem ked vel te a Hal ler fi vé re ket, Gá bort el len fe lé nek te -
kin tet te, el tá vo lí tot ta a fe je del mi ud var ból, kö vet ség be küld te a
te mes vá ri ba sá hoz. Hal ler Gá bor a po li ti kai játsz mák já ték sze re
lett, vég ze te 1663 õszén tel je se dett be, ami kor Dunaföldváron a
törökök lefejezték. Meggyilkolását Czeglédi István énekelte meg
Dagon ledûlése címen, melyet 1670-ben ki is nyomtattak Ko lozs -
vá ron.

Fi vé re, Hal ler Já nos is volt por tai kö vet, a tö rök pal lo sát ugyan
el ke rül te, ám Apa fi fo ga ra si bör tö nét nem. 1678 no vem be ré ben
párt ütés vád já val Te le ki Mi hály, a fe je de lem kan cel lár ja el fo gat ta, 
és bi zony ta lan idõ re íté let nél kül Fo ga ras vá rá ba zá rat ta. Fe le sé -
ge, Kor nis Kata hasz ta lan ost ro mol ta a maga és hat gyer me ke ne -
vé ben Te le kit és Apa fit ke gyel met kér ve fér je szá má ra: „…ké rem
ke gyel me det, es sék meg ke gyel med nek szí ve az én el epe dett rab
ura mon, ed dig való ke ser ves rab sá gán, és az én sok ke ser ves
könny hul la tá so mon, mert bi zony nem tu dom már, hova kell len -
nem; vé gyen a mi ke gyel mes urunk (Apa fi) elõtt olt al ma alá, s tö -
re ked jék sze gény uram sza ba du lá sa fe lõl.” Mi kor azon ban az eu -
ró pai po li ti kai vi szo nyok vál toz tak, és Te le ki Hal ler Já nost sze -
mel te ki a Béccsel való egyez ke dés köz ve tí té sé re, 1682-ben ki en -
ged te a rab ság ból. Te le ki Mi hály, a nagy for má tu mú po li ti kus már
jó val Buda fel sza ba dí tá sa elõtt (1686) egyez ked ni kezd Béccsel,
és a gyu la fe hér vá ri or szág gyû lé sen Hal ler Já nost az er dé lyi ren -
dek bé csi kö ve té nek vá lasz tat ja meg. Meg is köti Hal ler 1686 ta -
va szán a csá szá ri ha di ta náccsal a Hal le ri a nus Trac tust, mely ké -
sõbb Er dély köz jo gi vi szo nya it rög zí tõ Dip lo ma Le o pol di um al -
ap já ul szol gált. De sem mi nem úgy ala kult, ahogy Hal ler Já nos
ha zá ja ér de ké ben kép zel te, Bécs te le rak ta csá szá ri õr ség gel Er -
délyt, „vé del mét” a ki csi or szág ra erõl tet te, majd a Habs burg bi -
ro da lom tar to má nyá vá süllyesz tet te a meg szün te tett er dé lyi fe je -
de lem sé get. Hal ler Já nos ki áb rán dul va a po li ti ká ból vissza vo nult
a köz ügyek tõl, 71 éves ko rá ban halt meg, 1697. február 28-án.

Ám nem po li ti ku si te vé keny sé gé ért ne vez tük õt a ma gyar em -
lék irat-írás elõ fu tá rá nak. Ami kor már há rom esz ten de je ült a fo -
ga ra si vár bör tö né ben, szel le mi mun kát ke re sett „só vár gó el mé jé -
nek”, régi gö rög his tó ri á kat for dí tott ma gyar ra, majd le for dí tot ta a 
Hár mas his tó ri át. A cí met Hal ler maga adta gyûj te mé nyes mun ká -
já nak, mi kor for dí ta ni kezd te bör tö né ben a ke zé be ke rült sza ka -
do zott köny vecs két la tin ból ma gyar ra, mely ben már egy be köt ve
volt a há rom rész: Nagy Sán dor his tó ri á ja, a Pél da be szé dek köny -
ve és Tró ja tör té ne te. Sza ba du lá sa után nem volt ér ke zé se fog lal -
koz ni a köny vecs ké vel, de ha lá la elõtt, 1695-ben ki nyom tat ta sa -
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ját költ sé gén Tót fa lu si Kis Mik lós ko lozs vá ri nyom dá já ban. A
könyv be le il lett a kor mû ve lõ dé si po li ti ká já ba, mely nek Tót fa lu si
ál tal meg fo gal ma zott tö rek vé se az volt, hogy hasz nos tar tal mú, az 
egy sze rûbb em be rek igé nye it is ki elé gí tõ, nyel vi leg ki fo gás ta lan
köny ve ket nyom tas son. Hal ler Já nos mun ká ja en nek tö ké le te sen
meg fe lelt, hi szen a ko ra be li ma gyar el be szé lõ pró za ba rokk mél -
tó sá ga mel lé Hal ler pró zá ja új színt ho zott vi lá gos, tisz ta, egy sze -
rû nyel vé vel. A fo ga ra si vár ban írt má sik köny ve, A bé kes ség tû -
ré sé nek paj zsa elöl já ró be szé dé ben a ma gyar nyelv tu da tos bel sõ
fej lesz té sé nek szük sé ges sé gét han goz tat ta, s ez zel elõ fu tá rá vá
vált a fel vi lá go so dás nyel vú jí tó i nak. Hang sú lyoz ta, hogy a ma -
gyar nak nincs más rokon nyelve, melybõl táplálkozhatna, a meg -
lé võt kell tisztán õriznie, „nem cimborálván senkivel.” Haller
János Hármas históriája irodalmi régiségeink értékes emléke,
melynek ízét, zamatát több évszázad múltán ma is élvezhetjük. 

A Hal le rek von zód tak az iro da lom hoz, a fo ga ra si rab egyik
uno ká ja, Hal ler Lász ló, Má ra ma ros fõ is pán ja szin tén el je gyez te
ma gát az iro da lom mal, Te le mach mû ve it for dí tot ta ma gyar ra,
mun ká ja a fran cia is ko la elsõ hír nö ke a ma gyar irodalomban, már
négy kiadást ért meg. 

A ma gyar iro da lom tör té net egy má sik Hal ler ne vét is õrzi, a
Hal ler Lász ló ne vét. Apja Hal ler Ist ván, az er dé lyi gu ber ni um
tag ja, aki elõbb bá ró sá got, majd a csa lád nak a gróf sá got is meg -
szer zi, Er dély sor sát fe le lõ sen in té zõ fõúr volt, hor ri bi le dic tu, az
egyet len ma gyar a szá szok mel lett a gu ber ni um ban. A fia, Hal ler
Lász ló 1717-ben vet te fe le sé gül mos to ha any já nak le á nyát, Beth -
len Ka tát, aki re for má tus val lá sát sem mi kép pen fel ad ni nem akar -
ta a há zas ság ban, át tér ni nem akart, ezért na gyon rö vid re sza bott
há zas sá ga bol dog ta lan volt. Az ifjú férj mind össze 22 éves volt,
ami kor pes tis ben meg halt 1719-ben. Fenn ma radt a sze be ni or -
szág gyû lés rõl írott nap ló ja 1717-bõl, mely nek iro dal mi ér té ke
cse kély, an nál fon to sabb kor do ku men tum. Öz ve gye, Beth len
Kata 1722-ben férj hez ment Te le ki Jó zsef hez, aki vel bol dog há -
zas ság ban élt, majd ké sõb bi éve i ben el veszt vén szin te min den
hoz zá tar to zó ját, fér jét, gyer me ke it, ma gát Árva Beth len Ka tá nak
ne vez ve meg ír ta éle te tör té ne tét, mun ká ja az er dé lyi ma gyar nyel -
vû pró za fontos értéke, az erdélyi memoárirodalom egyik kincse.
Nem is csoda, hiszen õ Bethlen Miklósnak, a memoárirodalom
jeles képviselõjének családjából származik. 

De tér jünk vissza Hal ler Já nos hoz, a Hár mas his tó ria for dí tó já -
hoz, aki rõl a ké sõb bi Bu da pes ten egy kis át já ró ut cát ne ve zett el
az em lé ke zõ utó kor. 1697-ben Hal ler Já nost is ten fé lõ, hû sé ges fe -
le sé ge mel lé te met ték, aki éle té ben egy há zá nak hû le á nya ként
ado má nyok kal tet te ne vét em lé ke ze tes sé, Csík som lyón a Sal va tor 
ká pol na ol tá rát ado má nyoz ta. Hal ler Já nos Em lék kö vé nek fel ira -
ta a je les fér fiú éle té nek sum má ja: „Állj meg, úton já ró, végy pél -
dát ró lam. Én fek szem itt, Hal ler Já nos, Hal ler Ist ván nak és Ken -
di Ju dit nak a fia. Atyai ág ról régi nem zet, anyám ról Scit hi á ból ki -
jött ka pi tá nyok kö zül egyik tõl, úgy mint Ke vend tõl vet tem ere de te -
met. Míg él tem, az er dé lyi fe je de lem nek és ró mai csá szár nak vol -
tam ta ná cso sa. Ezek kel nem di cse ke dem, ha nem ta nul sá gul ír -
tam, hogy akár ki vol tam is va la ha, most a föld po rá ban fek szem,
nem hasz nál ne mes nem ze tem. Ha nem volt re mény sé gem az én te -
rem tõ Is te nem ben, az õ szent fi á nak, az Úr Jé zus Krisz tus nak,
szen ve dé sé nek és ha lá lá nak ér de mé ben sze ret tem az én jó Is te ne -
met. Uram, a sze re tet tel együtt tá massz fel en gem ko por sóm ból.”

Hal ler Já nos uno ká ja volt az a Hal ler Gá bor, aki II. Rá kóc zi Fe -
renc hí ve ként a sza bad ság harc egyik zász ló vi võ je, ott volt ab ban
a kül dött ség ben, amely 1707. áp ri lis 5-én Ma ros vá sár he lyen a
Pos ta ré ten fo gad ta a fe je del mi szék be a vár temp lom ban be ik ta tott 
Rá kóc zit. Hal ler Gá bor fe le sé ge a szat má ri bé két meg kö tõ Ká ro -
lyi Sán dor le á nya, Klá ra volt. Mi kor fi a ta lon meg öz ve gyült,
1723-ban az ár ván ma radt fi ú kat Ká ro lyi Sán dor vet te ma gá hoz,
és jó ha za fi ak ká ne vel te uno ká it. Az öz vegy Ká ro lyi Klá ra val lá -
sos asszony volt, szá mos jó té te mény õrzi em lé két Ke re lõ szent pá -

lon: fel újít tat ta a falu rom lás nak in dult temp lo mát, mely ek kor
vesz ti el ro mán kori jel le gét és ba rokk sa já tos sá gok kal gaz da go -
dik. A temp lom be já ra ti ka pu ját Szent Pál és Szent Pé ter szob ra
dí szí tet te, kö zép ko ri na gyob bik ha rang já nak a fel ira ta még ol vas -
ha tó volt: „O rex glo rie, veni cum pace.” Bár a re for má ció ha tá sá -
ra a bir tok la kói re for má tus hit re tér tek a temp lo muk kal együtt,
1740-ben Hal ler Gá bor né Ká ro lyi Klá ra vissza sze rez te a temp lo -
mot a ka to li ku sok nak. A kas tély ká pol ná já ban et tõl kezd ve je zsu -
i ták és mik há zi fe ren ce sek mi séz tek. A ká pol na tor nyán lát ha tó
dá tum, 1744 a fel újí tás ide jét jel zi. Ki sebb ha rang ja még
1624-ben ké szült, ere de ti leg a kas tély ká pol ná já hoz tar to zott, a
fel ira ta a kas tély épí tõ Hal ler Ist ván ne vét õriz te. Ká ro lyi Klá ra
pap la kot is épít te tett, is ko lát mû köd te tett. Fi a tal asszony ként Ke -
re lõ szent pál ra való köl tö zé sét tra gi kus ese mény tet te em lé ke ze -
tes sé. A fi a tal pár tél víz ide jén a Me zõ sé gen át szán nal uta zott le -
en dõ ott ho na felé, mi kor a szán sú lya alatt az egyik át szelt tó jege
be sza kadt. A cso dá la tos meg me ne kü lé sük há lá ja ként a Ke re lõ -
szent pál mel let ti dom bon Klá ra fel épít tet te a Hal le rek te met ke zõ -
he lyét, az Imo lát. Rit ka szép sé gû nyolc szö gû to rony áll a te met -
ke zõ hely kö ze pén, az egé szet vár fal és négy bás tya ve szi kö rül.
Er dély leg hí re sebb te met ke zõ he lyé nek tart ják ma is. A XVI II.
szá zad ban a völgy ben pusz tu ló sír em lé kek kö ve it is ide ho zat ták
fel, va ló sá gos mú ze u ma lett a régi fa ra gott sír kö vek nek. A nyolc -
szög le tû to rony fa lá ban ta lál ha tó Hal ler Ist ván nak és fi á nak, Já -
nos nak a sír kö ve, me lyen a fen tebb idé zett fel irat ol vas ha tó. Az
Imo la ká pol ná já ban 2000. jú li us 16-án a ká pol na pat ró nu sá nak, a
Kár mel he gyi Bol dog asszony nak ün ne pén bú csút tar tot tak,
amely re en ge délyt Ja ku bi nyi György gyu la fe hér vá ri ér sek tõl
kap tak: „Tisz te len dõ Plé bá nia Hi va tal nak, Ke re lõ szent pál Fo lyó
évi 97. szá mú fel ter jesz té sé ben meg fo gal ma zott ké ré sé nek he lyet
adva, en ge dé lye zem, hogy a te me tõ jük ben levõ Hal ler Ká pol na
bú csú ün ne pét meg tart sák. Fel ho zott in do kok alap ján a ká pol na
pat ró nu sá nak a Kár mel he gyi Bol dog asszony jú li us 16-i ün ne pét
en ge dé lye zem. Ezen al ka lom mal min den bú csú val járó ke gyel met 
el nyer het nek, amit az egy ház ilyen al kal mak ra biz to sít. Adja Is -
ten, hogy mi nél több lé lek üd vös sé gé re és me gi ga zu lá sá ra szol -
gál jon ez a bú csús le he tõ ség. Ál dott szent ün ne pe ket kí vá nunk.
Gyu la fe hér vár, 1999. de cem ber 7. Dr. Ja ku bi nyi György ér sek”
Az elsõ meg tar tott bú csún az ér sek úr is je len volt.

A kas tély sú lyos sé rü lé se ket szen ve dett a ku ruc-la banc har cok
so rán, 1704-ben a csá szá ri ak ke zé re ke rült, de Ka szás Pál ve ze té -
sé vel egy ku ruc csa pat meg ro ha moz ta és sú lyos ál do za tok árán
vissza sze rez te, a csa tá ban két száz ku ruc har cos esett el. Meg ron -
gá lód tak a vár kas télyt kö rül ve võ kõ fa lak, a szeg le tek be épült bás -
tyák, raj tuk az ágyú he lyek, a fel vo nó híd, mely a Ma ros ból fel tölt -
he tõ vár árok fe lett ve ze tett át, a vár ka pu nál a da ra bon tok és a por -
ko láb la kó he lyei is rom hal maz zá vál tak. Az épü let szin te lak ha -
tat lan volt a ké sõb bi év ti ze dek ben. Ká ro lyi Klá ra egyik fia, Hal ler 
Gá bor Gras sal ko vich An ná val kö tött há zas sá ga után
1750-1760-ban kezd te el a fel újí tást, de már nem vár kas télyt épí -
tett, mint déd ap ja és nagy ap ja, ha nem egy fé nyû zõ en be ren de zett
fõ úri kas télyt. A ba rokk kas tély tól nem messze ha rang tor nyot
épít te tett az zal a ren del te tés sel, hogy a hajdani lovagvár öreg
harangjait benne elhelyezzék. Ezeket még apja öntette a régi vár
ágyúiból, melyeknek a rendeltetése immár megszûnt. 

Ám az idõ mun kál ko dott to vább, rom bolt, de nem a fa la kat
rom bol ta, csak az er köl csöt. 1950-ben - de ez már a XX. szá zad
kö ze pe - az ál la mi gaz da ság ak ko ri ve ze tõ je, mi u tán a Hal le rek
bir to kát „népi tu laj don ba vet ték”, el ren del te a ha rang to rony le -
bon tá sát, a ha ran go kat pe dig zseb re eladta. A minden a miénk
erkölcse szerint.

Az új kas tély ban 42 szo ba épült, ke mény fá ból fa ra gott aj tók és
ab lak ke re tek, Zsol ná ról ho za tott fa li-és pad ló csem pék, dí szes
par ket ta, ba rokk és re ne szánsz bú to rok, be ren de zé si tár gyak, ke -
le ti szõ nye gek, a Hal ler õsö ket meg örö kí tõ fest mé nyek, mind ez
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mu tat ta a Hal le rek rep re zen tá ló haj la mát. A kas tély és a bir tok
min den ko ri ura meg õriz te és gya ra pí tot ta az õsei ál tal össze gyûj -
tött ér té ke ket egé szen a má so dik vi lág há bo rú ig. Az épü let kül sõ
hom lok za ta a fran cia ba rokk, az ud va ri az er dé lyi népi ba rokk je -
gye it mutatta, hatalmas kiterjedésû kert övezte barokk modorban
kialakított formákkal díszítve.

Sza lad junk elõ re az idõ ben a XVI II. szá zad ból. A má so dik vi -
lág há bo rú ban a kas télyt fel dúl ták, ki ra bol ták, az ál la mo sí tás után
pe dig még a ma ra dé kot is szét hord ták. A dísz lép csõt szét ver ték,
az eme le ti ter mek fa ge ren dás fö dé mé nek ge ren dá it ki fû ré szel ték.
Az ál la mi gaz da ság tej ha tal mú ve ze tõ je eb bõl épít te tett a Ma ro -
son túl olyan ha tal mas is tál lót, ún. szaj vant az ál la tok te lel te té sé -
re, mely nek U alak ja em lé kez tet te a fa lu si a kat a kas tély ra, ezért
„új kas tély nak” ne vez ték. A pad ló bur ko la tot fel szed ték, a ke -
mény fá ból fa ra gott ab lak – és aj tó ke re te ket ki szed ték, el tü zel ték.
A tég lát, kö vet, te tõ cse re pet el hord ták, a por ce lán és csem pe kály -
há kat szét ver ték. A ro mok kö zül si ke rült ki men te ni két kály ha
csem pé it, ezek össze ál lít va a ma ros vá sár he lyi mú ze um ban, a fõ -
té ri Tol da la gi-ház ban lát ha tók. De más néz ni va ló is em lé kez tet a
Hal le rek re Ma ros vá sár he lyen, a plé bá nia temp lom ol tár ké pét és
fõ ol tá rát egy ké sõb bi Hal ler Já nos és fe le sé ge, a var gya si Da ni el
Zsó fia ado má nyoz ta a temp lom nak. Ma már csak a régi vá sár he -
lyi ek tud ják, hogy a Pe tõ fi tér sar kán álló, a fel is mer he tet len sé gig
át épí tett ház a Hal le re ké  volt, a XVI II–XIX. szá zad for du ló ján
épült a fõ úri csa lád téli szál lá sa ként, haj da ni bá lok, ta lál ko zók
hely szí ne volt. A trianoni döntés után a kerelõszentpáli birtok
akkori ura, gróf Haller György az épületet eladta, ez azokban az
években volt, amikor az új hatalom a földreformot úgy hajtotta
végre, hogy a magyar földbirtokokat megnyirbálta. 

Az 1848-1849-es ese mé nyek nem hagy tak kö vet he tõ nyo mot
Ke re lõ szent pá lon, a kö vet ke zõ év ti ze dek már töb bet, ami kor Hal -
ler Fe renc volt a bir tok ura. Õ Hor vát or szág bán ja is volt, a ki -
egye zés után pe dig a fel ál lí tott ma gyar ki rá lyi test õr ség egyik elsõ 
ka pi tá nya, szol gá la ta le tel té vel ka pott ezüst szab lyá ja a ma gyar
Nem ze ti Mú ze um fegy ver tá rá nak be cses da rab ja, raj ta ol vas ha tó
az ado má nyo zó test õrök fel ira ta: „Leg mé lyebb tisz te le tök és há -
lá jok je lé ül ajánl ják a Ma gyar Test õrök Nagy mél tó sá gú Hal ler -
kõi Gróf Hal ler Fe rencz sze ret ve tisz telt Fõ had na gyuk nak.” Hal -
ler Fe renc a tu do má nyok, az iro da lom nagy tisz te lõ je, maga is ér -
té kes da ra bok kal gya ra pí tot ta a Hal le rek hí res könyv tá rát, mely
az tán, mint annyi más ér ték a má so dik vi lág há bo rú vége felé,
1944 õszén a szov jet elõ re nyo mu lás he te i ben a pusz tí tó in du la -
tok, rab lá sok áldozatává vált.

A  Hal le rek fe hér egy há zi ágá nak a sza bad ság harc ide jén több
tör té nel mi sze rep ju tott. A két fi vér, Hal ler Fe renc és Jó zsef bir to -
kol ták a meg osz tott ura dal mat, és éle tük vé gé ig azon vi táz tak,
hogy me lyi kük bir to kán folyt le a se ges vá ri csa ta 1849. jú li us
31-én, hol is volt a harc tér. Fe hér egy há zán (r: Al bes ti, n: We is ki -
chen) az ak ko ri Hal ler kas tély nak nyo ma sincs, de meg ma radt be -
lõ le egy épü let a mai út mel lett, me lyet a hely be li ek „fi la gó ri á -
nak” ne vez tek. A ko ra be li vissza em lé ke zé sek sze rint en nek az
épü let nek a kö ze lé ben szállt le a Ma ros vá sár hely rõl sze kér rel ér -
ke zõ Pe tõ fi Sán dor az úti ba tár ról, majd fel buk kant a csa ta kü lön -
bö zõ szín he lye in, míg vé gül el tûnt örök re a sze münk elõl. Hal ler
Fe renc a vissza em lé ke zé sé ben ál lít ja, hogy Pe tõ fi az õ bir to kán
esett el. Mint a me gye fõ is pán ja és tag ja a Pe tõ fi Sír em lék egy let
Ál lan dó Bi zott sá gá nak, azt a ha tá ro za tot hoz ta, hogy em lék mû vet 
kell fel ál lí ta ni az or szág út tól dél re, az ak kor még so kak ál tal is -
mert hár mas tö meg sír he lyén. Az ak kor fel ál lí tott em lék osz lop,
te te jén a tu rul ma dár ral ma is ott áll, alat ta mint egy négy száz hon -
véd föl di ma rad vá nya i val. Ám úgy tud juk, hogy a köl tõ nincs kö -
zöt tük. Az el múlt év ti zed ben fe lál lí tot tak mel let te egy igen im po -
záns Pe tõ fi-szob rot, ma ez a hely szí ne a szé kely föl di ma gyar ság
már ci us 15-i meg em lé ke zé se i nek. Hal ler Ferenc leánya, Haller
Lujza, amikor már õ volt a birtok úrnõje, anyagilag is hozzájárult

egy emlékpark kiépítéséhez, valamint egy Petõfi Emlékmúzeum
létrehozásához. A nemes hölgy élete végéig gondozta is ezeket a
létesítményeket.

Ám a bir tok má sik ura, a sza bad ság har cot vi té zül vé gig har co ló 
Hal ler Jó zsef sze rint Pe tõ fit a cári dzsi dá sok az or szág út mel let ti
Ci on ta-kert ben, a buni hí don szúr ták le, majd ott el is te met ték.
Hogy ma gá é nak tud has sa Pe tõ fi vélt nyug he lyét, meg vá sá rol ta a
Ci on ta-ker tet, bir to ká hoz csa tol ta, meg je löl te a he lyet egy em lék -
ke reszt tel és két ágyú mo del lel. Báty ja, fõ is pá ni jo ga i val élve eze -
ket le bon tat ta. A Ci on ta-kert haj da ni te rü le tén te hát je lö let len az
egyes ku ta tók (Pl. Dá vid Gyu la, Mikó Imre köny ve) sze rint az ott
nyug vó köl tõ sír he lye. Ha nem len ne ma is fel de rí tet len a köl tõ
nyug he lye, azt mondanánk, hogy Mikszáth Kálmán regényeibe
illõ a két fehéregyházi Haller gróf vetélkedése.

Ke re lõ szen pál urá nak, Hal ler Fe renc nek nem vol tak gyer me -
kei, bir to kát kö ze li ro ko ná ra, Hal ler György re hagy ta. Jó ke zek be
ke rült a ke re lõ szent pá li kas tély és ura da lom. A bir tok új ura foly -
tat ta a csa lá di ha gyo má nyo kat, fõ cél ja a bir tok fel vi rá goz ta tá sa
volt. Az 1885-ös nagy tûz vész után új já épít tet te a plé bá nia épü le -
tét, ró mai ka to li kus is ko lát és kán to ri la kást épít te tett, a ke re lõ -
szent pá li gö rög ka to li ku sok, a falu ro mán ajkú la kói szá má ra tá -
mo ga tást nyúj tott temp lo muk fel épí té sé re, a tel ket is õ ado má -
nyoz ta. A falu mai képe is ak kor ala kult ki, a leégett fõutcai házak
helyébe bennebb, a Maros felé építették fel az új fõutcai házsort.

Hal ler György fe le sé ge an nak a Beth len Ist ván nak a nõ vé re
volt, aki 1921 és 1931 kö zött Ma gyar or szág mi nisz ter el nö ke volt, 
s akit 1945 után az oro szok el fog tak, a Szov jet uni ó ba szál lí tot tak.
Ha lá lá nak idõ pont ja és körülményei máig ismeretlenek.

Beth len Ilo na Ke re lõ szent pá lon a kas télyt kö rül ve võ park ban
fel épí tett 1890-ben egy olyan 50 hol das dísz ker tet, mely nek Er -
dély-szer te nem akadt mása. Kü lön le ges, rit ka dísz fák, apró ta -
vak, raj tuk át íve lõ hi dak, a fák közt ka nyar gó ka vi csos ös vé nyek
tet ték ro man ti kus sá ezt a gyö nyö rû ker tet. A gróf nõt vég aka ra ta
sze rint ide te met ték 1924-ben. Ám a dísz fák, a kert, a vi rá gok nem 
je len tet tek ér té ket az új rend szer sze mé ben. 1949-ben, ami kor
„népi tu laj don ba” vet ték a bir to kot, a sír he lyet öve zõ ko vá csolt -
vas ke rí tést trak tor ral le dönt öt ték, a sír he lyet egyen lõ vé tet ték a
föld del, ké sõbb be ton utat ve zet tek át raj ta. Mi kor en nek is vége
lett és a „múl tat vég képp el tö röl jük” - fo gad ko zás nem si ke rült, az 
ál la mi gaz da ság az új rend szer ben meg szûnt, 1993-ban a le szár -
ma zot tak kot ró gép pel a fel tört be ton alól a kert épí tõ Beth len Ilona 
földi maradványait kiemelték és a gazdaság udvarából az Imo lá -
ba, a Hallerek temetkezõ kápolnájába szállították.

Hal ler György 1944. ja nu ár 1-jén halt meg, így nem lát hat ta,
mi tör tént félt ve óvott és õr zött kas té lyá val, fe le sé ge sze re tett
kert jé vel, nem lát hat ta, ho gyan pusz tí tott el min dent egy új ide o -
ló gia ne vé ben az új vi lág. Gyer me kei Er dély bõl el me ne kül tek,
szét szó ród tak a vi lág ban. Leg idõ sebb fia, Hal ler Fe renc meg öz -
ve gyül ve még a bir tok vi rág zá sá nak ide jén fe le sé gül vet te Schell
An tó ni át, így a du nán tú li Schell-Ba usch lott csa lád szo ros ro kon -
ság ba ke rült az er dé lyi Hal le rek kel. Ez már a má so dik há zas ság
volt a két csa lád kö zött. Hal ler Fe renc egyik fia, Rup recht, har colt
a ke le ti fron ton, szov jet fog ság ba esett, ré szeg õrei va la hol az
Ural vi dé kén a fo goly szál lí tó vo nat ból ki dob ták, nyug he lye is me -
ret len. Leg idõ sebb fia, Hal ler Ist ván lett a ke re lõ szent pá li birtok
örököse, az õ élettörténete, teremtõ évei, majd meghurcoltatása
egybeesik a XX. század tanulságos eseményeivel.

Hal ler Ist ván 1896-ban szü le tett, õ volt a bir tok utol só ura, sor -
sa hû tük ré vé vált an nak a tra gi kus tör té nel mi for du lat nak, mely
ha zá ja, osz tá lya, csa lád ja éle tét gyö ke re sen megváltoztatta. 

Mint sok más bir tok tu laj do nos, fon tos nak tar tot ta a me zõ gaz -
da sá gi is me re tek el sa já tí tá sát, Bu da pes ten vé gez te kö zép is ko lá it,
majd Mo son ma gya ró vá ron a gaz da sá gi aka dé mi án ag rár mér nö ki
ok le ve let szer zett. Igen fi a ta lon vett részt az elsõ vi lág há bo rú ban,
mint a 9. hon véd hu szár ez red tar ta lé kos had na gya. 1923-ban vet -
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te fe le sé gül a du nán tú li Tol na me gyei Ka ta lin pusz tá ról báró
Schell Má ria Luj zát, aki az tán úgy ra jon gott Er dé lyé ért, Ke re lõ -
szent pá lért, hogy ké sõbb min den meg pró bál ta tást el vi selt, csak
vá lasz tott ha zá já ban ma rad has son. Ami kor már min de né tõl meg -
fosz tot ták, nem csak ki ra bolt, ro mos sá vált ott ho ná tól, de csa lád -
já tól is el sza kít ot ták, és egy te her au tó pla tó ján egy tá vo li, meg
nem ne ve zett kény szer lak hely felé ro bo gott vele az autó, erre is
úgy em lé ke zett ké sõbb, hogy szép volt az út, mert az éj sza ká ban a
te her au tó fölé bo rult a csil la gos ég, õ azt néz te, az pe dig oly gyö -
nyör köd te tõ és ti tok za tos volt. Pe dig éle té nek leg ne he zebb sza ka -
sza kö vet ke zett ezu tán, meg al áz ta tás, na gyon nehéz fizikai mun -
ka, talicskázás, homok - és kavicslapátolás útépítésen, de mindent 
elviselt. Szeretett Erdélyét csak akkor hagyta el, amikor már
végképp értelmetlen volt a maradás. 

Hal ler Ist ván fi a ta los len dü let tel lá tott hoz zá a bir tok és a kas -
tély mo der ni zá lá sá hoz, a fel újí tott kas télyt víz ve ze ték kel sze rel te
fel, für dõ szo bá kat épít te tett, gaz da sá gát igyekezett fel vi rá goz tat -
ni.

A ke re lõ szent pá li Hal ler-kas tély gya ko ri ven dé ge volt Wass
End re és fe le sé ge, akik szí ve sen át ko csiz tak akár egy dél utá ni be -
szél ge tés re is a kö ze li me zõ sé gi bir to kuk ról, Va sasszent got hárd -
ról. Sen ki sem lát ta elõ re a jö võt, nem tud hat ták azt, hogy a há bo -
rú ha ma ro san el éri ezt a lát szó lag bé kés tá jat, el söp ri a régi vi lá -
got, ne kik éle tü ket ment ve me ne kül ni ük kell. Azt sem, hogy Wass 
End ré nek a Hal ler-kas tély há zi asszo nya, Schell Má ria Luj za, a
ked ves Miza szü lõi bir to ka, a du nán tú li Tol na me gyei Ka ta lin -
pusz ta ad ott hont sok évre, majd in nen to vább sod ród va egy ide -
gen or szág ban, Né met or szág ban fe je zi be éle tét. Fia, az ak kor
már si ke res író, Wass Al bert pe dig a kon ti nenst is el hagy ja, ide -
gen nyel vû és kul tú rá jú föl dön re mény ke dik a soha el nem jövõ
ha za té rés ben, de mû vei majd túl élik õt, ha lá lá ban is ez rek és ez rek 
áld ják azo kért a so ra i ért, me lyek en nek a so kat pró bált föld nek a
szen ve dé se it örö kí tik meg. És el lá to ga tott Szent pál ra Schell Jó -
zsef, Má ria Luj za test vé re, a va dász ké pek ih le tett fes tõ je a messzi
Tol na me gyé bõl, jöt tek a Te le ki ek Ger nye szeg rõl és Sá rom ber ké -
rõl, Bánf fy ak, Mi ke sek, a Da ni e lek Var gyas ról, a Ke mé nyek a
nem túl messzi Ma ros vécs rõl, a Ken def fy ek, Bél di ek, so kuk tá vo -
li vagy kö ze li ro kon. És el lá to ga tott a kas tély ba az egész Er dély -
ben is mert és be csült Cza kó Jó zsef dok tor Ma ros vá sár hely rõl,
Apor Vil mos püs pök, aki Gyõr ben a há bo rú utolsó évében majd
mártírhalált hal, Márton Áron, a székelyek rajongva szeretett
egyházfõje, õt is hamarosan elfogatja a hatalom, és rabságra ítéli
egész életére, hiszen a súlyos börtönévek után a szigorú házi
õrizet is rabság.

A tri a no ni dön tés után is ott hon ma radt Hal ler Ist ván meg cson -
kí tott bir to kán, vál lal va a ki sebb sé gi sor sot, mely az er dé lyi arisz -
tok rá ci át va gyo na nagy ré szé nek el vesz té sé vel is súj tot ta. A má -
so dik bé csi dön tés kö vet kez té ben Ke re lõ szent pált az új tér ké pen
Dél-Er dély hez csa tol ták, ma radt a még ne he zeb ben el vi sel he tõ
ki sebb sé gi ál la pot, de Hal ler Ist ván ek kor sem ve szí tet te el a kö -
zös sé gért ér zett fe le lõs sé gét, köz éle ti sze re pet vál lalt. 1940 ok tó -
be ré ben a ko ráb ban be töl tött Han gya Szö vet ke zet igaz ga tó sá gi
tag sá gi cí mé rõl is le kel lett mon da nia, hi szen mint ke re lõ szent pá li 
bir to kos, ro mán ál lam pol gár ma radt, nem kép vi sel he tett to vább
egy ma gyar in téz ményt. Et tõl kezd ve 1944 nya rá ig az Enyed re
köl töz te tett Er dély ré szi Köz pont el nö ke volt. Ezek ben az évek -
ben a dél-er dé lyi ma gya rok, ma gyar szer ve ze tek ér dek kép vi se lõ -
je ma radt egé szen a szov jet be vo nu lá sá ig, 1944. au gusz tus vé gé -
ig. Köz ben a Gyu la fe hér vá ri Püs pök ség mel lett mû kö dõ Stá tus
tag ja, fel ügyel te a püs pök ség tu laj do ná ban levõ rad nó ti gaz da sá gi 
is ko lát, to vább tá mo gat ta a he lyi egy há zat és is ko lát. Ma ros ug rán, 
mely szin tén bir to ká hoz tartozott, 1942-ben római katolikus
templomot építtetett, Marosvásárhelyen a Hangya Szövetkezet
épületének felépítését segítette, támogatta, az épület ma is meg -
cso dált kovácsoltvas díszei az õ ízlését dicsérik.

Nem volt elég a szen ve dés bõl a há bo rú kez de té tõl, 1944. au -
gusz tus 23-ától újabb po kol zú dult Er dély la kó i ra. A száz ez res
szov jet had se reg át zú dult a Kár pá to kon, úgy ha ladt át Er dé lyen,
hogy sem mi sem áll hat ta út ját. Nyo má ban ra bol tak az Észak-Er -
dély be vissza té rõ, a ma gya ro kon bosszút álló fél ka to nai ro mán
csa pa tok, me lyek nek hír hedt ke gyet len ke dé se it ma is fél ve idé zi
fel az em lé ke zet. És mintegy ráadásként megkezdõdött a ma gya -
rok internálása.

A Hal ler csa lád nõ tag jai Bu da pest re me ne kül tek a ka to nai
meg szál lás elõl, a fi a tal  Hal ler Géza is Tol na me gyei uno ka test -
vé re i nél ta lált ott hon ra. 1944 õszén a csa lád fõt, Hal ler Ist vánt is
in ter nál ták Ba lázs fal vá ra. Ezek ben a he tek ben Ro má ni á ban ci vi -
lek ez re it tar tot ták fog va, so kan pusz tul tak el az em ber te len kö rül -
mé nyek mi att. Csak a hír hedt Fo csa ni-i tá bor ban har minc öt ezer
em ber ra bos ko dott, in nen hur col ták to vább a Szov jet uni ó ba
kény szer mun ká ra a fog lyo kat. A dél-er dé lyi ma gyar ság szel le -
mi-gaz da sá gi elit jét tar tot ták fog va Cor be ni, Tir gu-Jiu, Ram ni cul
Sa rat, Ca ra cal lá ge re i ben. Föld vá ron már 1942-tõl mû kö dött a ha -
lál tá bor ként el hí res ült lá ger a haj da ni vár ka za ma tá i ban. A ma -
gyar és né met ha di fog lyok mel lett észak-er dé lyi ma gyar, sváb,
szász pol gá rok ez re it in ter nál ták ide. Sztá lin már 1943-ban ki je -
len tet te, hogy azért a fegy ve res se gít sé gért, me lyet Ma gyar or szág
nyúj tott Né met or szág nak, nem csak a ma gyar kor mány nak, de a
ma gyar nép nek is vi sel nie kell a kö vet kez mé nye ket. 1944 õszén
Ma niu Nem ze ti Pa raszt párt ja ugyan csak a ma gyar ság kol lek tív
bû nös sé gét han goz tat ta. Szep tem ber 15-én, két nap pal a ro -
mán-szov jet fegy ver szü ne ti egyez mény meg kö té se után a ro mán
csend õr ség már pa ran csot adott min den ma gyar és né met csa lád
in ter ná lá sá ra. Ami kor no vem ber 6-án a mi nisz ter ta nács ha tá ro za -
tot hoz a lá ge rek mû köd te té sé rõl, már min den lá ger töm ve volt a
sze ren csét len elhurcoltakkal. Országszerte 36 internáló tábor mû -
kö dött, gyakorlatilag minden megyére jutott. Elsõként hurcolták
el azokat, akik az erdélyi magyarság képviselõi lehettek volna,
Bethlen Bélát, Teleki Bélát, Haller Istvánt…

Hal ler Ist ván túl él te a meg pró bál ta tá so kat, Bu da pest re me ne -
kült csa lád ja is ha za tért Ke re lõ szent pál ra. Ott ho nu kat fel dúl va,
ki foszt va ta lál ták. A ki rab lás ban részt vet tek a szov jet ka to nák, a
Ma niu-gár dis ták, a falu egyes la kói. A hely be li ró mai ka to li kus
plé bá nos, Ban ner Sán dor a bú to rok egy ré szét a plé bá nia épü le té -
be vi tet te, így si ke rült meg men te nie. A vissza tért csa lád a fel dúlt
ro mos kas tély föld szint jén há rom szo bát hely re ál lí tott, úgy-ahogy 
be ren dez ke dett, és meg pró bál ta új ra kez de ni az éle tét. A be ren de -
zé si tár gyak cse kély ré szét lá dák ban a ma ros vá sár he lyi ro ko nok -
nál he lyez ték el, a Hal ler csa lád könyv tá rá nak maradékát a ma -
ros vá sár he lyi Teleki Tékának adományozták. Az évszázados csa -
lá di levéltár megsemmisült.

A csa lád fõ gaz da sá gá nak rend be sze dé sén mun kál ko dott, a
gaz dál ko dás azon ban ne he zen ment, hi szen is tál ló it, mag tá rát,
gép szín jét ki foszt va, üresen találta. 

Fia, Hal ler Géza, aki a há bo rú éve i ben Bu da pes ten ta nult, vég -
leg Ma gyar or szá gon ma radt. Le á nya, Hal ler Ilo na ra jong va sze -
ret te a Ma ros vi dé két, itt töl töt te gye rek ko rát Ke re lõ szent pá lon,
ezek az évek éle te leg szebb idõ sza kát je len tet ték. Bu da pes ten ta -
nult fran cia és né met nyelv is ko lá ban, a Not re Dame de Si on ban, a 
Sac re Co e ur-ben. Nyelv ta ní tói ok le ve let szer zett. Fi a ta lon kel lett
át él nie ott ho na el vesz té sét, test vé rét csak sok év el tel té vel lát ta vi -
szont, át él te szü lei hasz ta lan küz del mét, hogy éle tü ket új ra kezd -
jék, vég sõ ki fosz tá su kat, kény szer lak hely re hur co lá su kat, me g a -
láz ta tá su kat. Õt meg men tet te et tõl új csa lád ja, fér je, Har math Fe -
renc ta nár, aki vé dõ en állt mel let te egész éle té ben. Az ál la mo sí tás, 
ki te le pí tés évé ben, 1949 már ci u sá ban  Har math Fe renc ta ní tót
csa lád já val azon na li ha tállyal Ke re lõ szent pál ról áthelyezték Kü -
kül lõ dom bó ra, az ottani általános iskolába, ez is a kitelepítés
egyik formája volt, a kijelölt kötelezõ lakhelyre való kényszerû
átköltözés. 
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1949 az utol só év volt, mi kor még Hal ler Ist ván és fe le sé ge
õsei bir to kán élt. Már ci us 2-án a min de né tõl meg fosz tott csa lá dot
ott ho ná ból is el ûz ték, az apát, Hal ler Ist vánt Ma ros vá sár hely re,
fe le sé gét, Schell Má ria Luj zát Er zsé bet vá ros ra vit ték kény szer -
lak hely re, me lyet csak 1963-ban hagy ha tott el és köl töz he tett Ma -
ros vá sár hely re, a férjének otthont adó pincelakásba. 

A ke re lõ szent pá li kas télyt az új ha ta lom vet te bir tok ba. Be ren -
dez ke dett épen ma radt ter me i ben a nép ta nács, ké sõbb az is ko la is
oda köl tö zött. Az ál la mi gaz da ság az épü le te ket úgy-ahogy hely -
re ál lí tot ta, hasz nál ta az ölé be hul lott bir to kot. A kas tély par kot ki -
pusz tít ot ták, a kör nye zet gon do zá sá ra sen ki nem for dí tott fi gyel -
met. A kas tély egyik szár nyát mag tár ként hasz nál ták, az eme let re
fel hor dott ga bo na sú lya alatt a pad ló be sza kadt, a föld szint re sza -
ba don öm lött be az esõ, hi szen a te tõ cse re pek is le hul lot tak. Az
egy re rom ló épü le ten 1960-tól már sem mi lyen ja ví tás nem tör -
tént, min den pusz tult, né hány év ti zed alatt a többszáz év alatt
felépített, rendezett, gondozott birtok az enyészet martaléka lett. 

És az el ûzött, szét sza kí tott Hal ler csa lád, a kas tély la kók, ve lük
mi lett?  

Hal ler Ist ván nak, Ke re lõ szent pál haj da ni urá nak Ma ros vá sár -
he lyen egy pin ce la kást utalt ki a ha tó ság, ez volt az õ d.o.-ja (do -
mi ci liu ob li ga to riu-kény szer lak hely), me lyet na gyobb esõk al kal -
má val el árasz tott az ud var ról be fo lyó esõ víz. A csa lád já tól tá vol
élni kény sze rí tett Hal ler Ist ván min den mun kát el vál lalt, hi szen a
mun ka nél kü li sé get a rend szer szi go rú an bün tet te. Így a haj da ni
gróf dol go zott gomb gyár tó mû hely ben, ra gasz tott pa pír zacs kót
egy szö vet ke zet ben, ki se gí tõ mun kás volt fa fel dol go zó üzem ben.
Sor sá ban osz to zott sok száz és száz bir to kos tár sa. Még se for gat ta 
fe jé ben a ki ván dor lás ter vét, az õ ott ho na Er dély volt. Pin ce la ká -
sá ban öröm mel vár ta va ká ci ó zó uno ká it, Fe ren cet és Ist vánt, és
re mény ke dett, hogy egy szer fe le sé gé nek is meg en ge dik, hogy
fel old va a kö te le zõ lak hely el ha gyá sá nak ti lal mát, csak együtt
lak has sa nak öreg ko ruk ra. Schell Má ria Luj za Er zsé bet vá ros ban
élte eze ket az éve ket, az osz tály el len ség bé lye gé vel ne héz volt az
éle te, a fi zi kai mun ka egy re job ban fel õröl te egész sé gét, erõs lel -
ke se gí tet te el vi sel ni a reá mért szenvedést. Hetente kellett a
rendõrségen jelentkeznie, mint egy bûnözõnek, csak évek múltán
hagyhatta el vasárnaponként a várost, hogy férjét és unokáit meg -
lá to gas sa.  1963-tól ugyan együtt lak ha tott a Hal ler há zas pár Ma -
ros vá sár he lyen, de a zak la tá suk, az el le nõr zé sük nem szûnt meg.
Bár Er délyt min den nél job ban sze ret ték, még is 1967-ben a Né -
met or szág ba való ki ván dor lás mel lett dönt öt tek. Mind ket ten ha -
zá juk tól tá vol, ide gen ben fe jez ték be éle tü ket, gróf Hal ler Ist ván
1971-ben, fe le sé ge 1982-ben. Ham va i kat 1990 után a csa lád ha -
za ho zat ta, Kerelõszentpálon, az Imolában nyugszanak mind ket -
ten.

Le á nyuk, Hal ler Ilo na, Har math Fe renc né a fi á val, Ist ván nal a
ke re lõ szent pá li Hal ler-ág utol só Er dély ben élõ tag ja. Ilo na gróf nõ 
Ma ros vá sár he lyen él fér jé vel, ki csi la ká suk ban kö rül ve szi õket a
haj da ni ke re lõ szent pá li kas tély pom pás be ren de zé sé nek tö re dé -
ke, egy-két szép régi bú tor, fest mény, dísz tárgy. Ennyi ma radt a
négy száz év ér té ke i bõl. A kom mu nis ta ha ta lom bu ká sa után a ki -
lenc ve nes évek elsõ fe lé ben, ami kor az ál la mo sí tott in gat la no kat
az új tör vény sze rint vissza le he tett igé nyel ni, õk is be ad ták ké rel -
mü ket. Idõ köz ben a ke re lõ szent pá li kas télyt mû em lék ké nyil vá -
nít ot ták, erre való hi vat ko zás sal ké rel mü ket a ha tó ság el uta sí tot ta. 
Ek kor ra azon ban a kas tély épü le te a fel is mer he tet len sé gig tönk re -
ment, tetõ nél kül csak a csu pasz, ro mos fa lak áll tak. Az eme le tet
mé te res gaz nõt te be, va ló sá gos fák nõt tek ki a tetõ nél kü li eme le ti 
szo bák ban. Mivé vál ha tott a fa bur ko la tú sza lon, amely ben trak -
tor ja ví tó mû helyt mû köd te tett az ál la mi gaz da ság, csak sej te ni le -
het. A kas tély haj dan is át élt ilyen-olyan mér té kû pusz tí tást, de
szor gos ke zek min dig újra és újra ki ja vít ot ták, meg men tet ték.
Úgy tû nik, most ez zel a rom lás sal a vég sõ pusz tu lás jött el. A ro -
mos ál la pot ra való te kin tet tel Hal ler Ilo na és fér je a mû em lé ki lis -

tá ról való tör lést kér te, ám a ha tó ság ezt is elutasította, mert
taktikázik, nem akar visszaadni semmit, úgy értelmezi a jelenleg
érvényes törvényt, hogy csak az államosított lakóházakat kell
visszaadni a volt tulajdonosnak, a kastély pedig, ugye nem la kó -
ház.

És ek kor je lent ke zett a Gyu la fe hér vá ri Ér sek ség, mely nek fel -
ügye lõ bi zott sá gá ban haj dan Hal ler Ist ván oly so kat mun kál ko -
dott az egy ház ja vá ra. Az ér sek ség je lez te, hogy át ven né és fel újí -
ta ná a kas télyt, ab ban majd va la mi lyen szo ci á lis in téz ményt ren -
dez né nek be. Ám ez a meg ol dás is ké sik, az épü let pe dig egy re
pusz tul. A re mény, hogy oda köl töz het ne a Sa pi en tia Egye tem
egyik rész le ge, el szállt. Az idõs pa pok nak szánt ott hon se ké szült
el, a Hal ler csa lád ré szé re be ígért fel újí tott lak rész is a tá vo li jö võ -
be csú szott a Ma ros hul lá ma in. A mag tá rat a ma ros vá sár he lyi plé -
bá nia kap ta meg, még sem mit se kez dett vele, ez is pusz tul, együtt 
a kas téllyal. A ki lenc ve nes évek ele jén a ke re lõ szent pá li pol gár -
mes te ri hi va tal egy ván dor ci gány csa lád nak adta ki bér let be a
meg ma radt épü let ré sze ket, mire a csa lád fõt a fa lu ban rö vi den
csak Ian cu de Hal ler nek szó lít ot ták. Így hát a sok tör té nel mi vi -
hart meg élt ke re lõ szent pá li kas tély egy Ian cu de Hal ler re bí za tott
vég sõ rom lá sá ban? Jó, hogy nem lát ja ezt az utol só kas tély la kó
Hal ler gróf, aki meg élt két vi lág há bo rút, 1920 után a bir tok meg -
cson kí tá sát, a kom mu nis ta ül döz te tést, a tel jes va gyon-és jog fosz -
tást, és vé gül az emig rá lást. Az em ber sor sá ba, éle té be oly sok
min den be le fér! „Nagy apám volt, aki a leg na gyobb vesz te sé ge ket 
át él te azu tán, hogy egy vi rág zó gaz da ság ban nõtt fel az elsõ vi -
lág há bo rú ig. Tri a non után már vet tek el a bir tok ból, de õ to vább
ve zet te a gaz da sá got, még a kas télyt is fel újí tot ta, nem sejt ve, kik
fog ják mind ezt fel él ni. 1940 után Dél-Er dély hez tar to zott Szent -
pál, de túl a ne héz sé ge ken és a lel ki bá na ton tö re ke dett a fej lesz -
tés re, a Han gya szö vet ke zet ben is so kat dol go zott. Az tán min den
össze om lott…”– írja róla uno ká ja, dr Har math Fe renc. „Aki még
min dig nagy ener gi á val újra tud ta kez de ni a vesz te sé gek után is,
az apám, Har math Fe renc, aki át szen ved te a II. vi lág há bo rút,
mint ka to na és mint fo goly, az tán 1945 után az új ra kez dés évei
jöt tek. Mind ezek után a ki lenc ve nes évek ele jén volt ere je meg pró -
bál ni a kas tély és a bir tok vissza szer zé sét. Húsz éven ke resz tül lé -
pés rõl lé pés re ha lad va ké rel mek, pe res ke dé sek út ján har col ta ki a 
Hal ler kas tély és a bir tok egy pa rá nyi ré szé nek vissza szer zé sét.
Kö zel 92. évé ben most is bi za ko dik, hogy mun ká já nak to váb bi
ered mé nyei lesz nek.”– írja édes ap já ról ifj. Har math Fe renc.

A Hal le rek nürn ber gi pat rí ci u sok ból er dé lyi il let ve ma gyar or -
szá gi arisz tok ra ták ká vál tak, „nem zet kö zi” csa lád dá, mely nek az
év szá za dok so rán vál to zott az anya nyel ve, fe le ke ze te és ren di
hely ze te. Négy száz év alatt lét re hoz tak nem ze ti ér té ke ket, me -
lyek nek most szomorú romlását tehetetlenül nézi a közömbös
jelen.

Paks, 2009. de cem ber-2010. ja nu ár
Ser dült Ben ke Éva

Kö szö nöm dr. Har math Fe renc nek a csa lá di ada tok össze gyûj -
té sé hez nyúj tott se gít sé gét.
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